
Sesja Rady Miejskiej:

Opinie, sprawozdania, oceny
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ozimku (27 maja) rajcowie 

między innymi zajęli się zmianą miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla m. Ozimek - Schodnia Nowa, zmianą budżetu 
gminy na 2013r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Bardzo pozytywnie ocenili funk-
cjonowanie oświaty w gminie (w tym 
potrzeby inwestycyjne i remontowe 
oraz stan bezpieczeństwa w szko-
łach) jak również przygotowanie do 
sezonu turystycznego i promocję 

gminy. Ponadto burmistrz Marek 
Korniak na sesji przedstawił spra-
wozdanie ze swojej działalności w 
ostatnim kwartale. 

wit 

W nocy z 3 na 4 czerwca prze-
kroczony został stan ostrzegawczy 
na Małej Panwi /180 cm./ na wodo-
wskazie w Ozimku. Kilka godzin póź-
niej przekroczony został stan alar-
mowy wynoszący 220 cm. Utrzymy-
wał się aż do 14 czerwca. Stan wody 
Małej Panwi w Ozimku maksymalny 
stan 309 cm osiągnął 10 czerwca o 
godz. 17.00.

Przez cały ten okres Mała Panew 
nie stanowiła większego zagrożenia 
dla mieszkańców gminy. W stosunku 
do powodzi z 2010 r. stan wody był  
niższy o blisko 1,5 m.     

Podtopienia i zalania jakie wy-
stąpiły w tych dniach w Krasiejowie, 
Nowej Schodni i Schodni wynikały z 
bardzo dużego nagromadzenia się 
wód opadowych w lasach i na łąkach 
oraz wylania miejscami rzeki Brze-
zina. Nie było potrzeby ewakuacji 
mieszkańców podtopionych gospo-
darstw i zakładów pracy. W akcji po-
mocy mieszkańcom Krasiejowa, 
Nowej Schodniej i Schodniej oraz 
JuraParku i Prolichtu Reklama 

-  Od 1 grudnia zeszłego roku 
do 31 lipca przyszłego roku  Gmina 
Ozimek realizuje projekt pn. Szkoła 
pełna pomysłów, współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym do-
stępie do edukacji oraz zmniejszani 
różnic w jakości usług edukacyj-
nych. W ramach projektu ucznio-
wie z pięciu szkół podstawowych 
Gminy Ozimek, tj. Antoniowa, Dylak, 
Grodźca, Krasiejowa i Szczedrzyka 
wezmą udział w pozaszkolnych for-
mach edukacyjnych. 

Przedstawię jeszcze miejsca 
wycieczek dla poszczególnych 
szkół - Antoniów: ZOO Opole, Góra 
św. Anny, Ogród Botaniczny we 
Wrocławiu, Basen w Dobrodzieniu 
- Dylaki: Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie, Góra św. Anny, Opole 
Teatr im. Jana Kochanowskiego - 
Grodziec: Centrum Nauki Kopernik, 
Gród Zamkowy w Byczynie, Izba 
leśna w Kup, Biblioteka austriac-
ka w Opolu, Lodowisko Toropol w 
Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w 
Bierkowicach, Basen w Dobrodzieniu 
- Krasiejów: Biblioteka dwujęzyczna 
w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w 
Bierkowicach, Gospodarstwo agro-
turystyczne w Szczedrzyku, Teatr 
Lalki i Aktora w Opolu, Biblioteka 
językowa w Opolu, Biblioteka 
Wojewódzka w Opolu, Teatr im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu, 
Kino Helios w Opolu, Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu, 
Zamek w Brzegu, Moszna-Rogów 
Opolski-Kamień Śląski, Basen 
w Dobrodzieniu  - Szczedrzyk: 
Gliwicki Teatr Muzyczny, Muzeum 

Poznają i pływają
O projekty edukacyjne realizowane z funduszy zewnętrznych py-

tamy burmistrza Ozimka Marka Korniaka:

Zagrożenie powodziowe w dniach 3–12 czerwca 

Było niebezpiecznie

Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Teatr 
Lalki i Aktora w Opolu, Basen w 
Dobrodzieniu.

Ale to nie wszystko, co zdołaliśmy 
zaproponować  naszym milusiński 
za środki zewnętrzne.  W maju roz-
poczęły się zajęcia nauki pływania 
dla dzieci szkół podstawowych gmi-
ny Ozimek w ramach projektu pn. 
„Nauka pływania dla dzieci szkół 
podstawowych gminy Ozimek”, 
współfinansowanego ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
ramach Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów. W pierwszym cyklu 
zajęć (16 godzin lekcyjnych dla każ-
dej z grup) biorą udział uczniowie 
szkół w Krasiejowie,  Szczedrzyku, 
Ozimku (Szkoła Podstawowa nr 2) 
oraz wychowankowie świetlicy środo-
wiskowej w Ozimku, łącznie 74 dzieci.

Zajęcia nauki pływania prowa-
dzone są przez instruktorów Szkoły 
Pływania „Pirania” w Centrum 
Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” 
w Strzelcach Opolskich.

Kolejna grupa 72 dzieci roz-
pocznie zajęcia we wrześniu. Będą 
to uczniowie szkół w Dylakach, 
Antoniowie, Grodźcu i Ozimku (PSP 
nr 1).

Na realizację projektu gmina 
Ozimek otrzymała dofinansowanie 
z Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów w wysokości 25 000,00 zł.

Notował: Wit

Opady deszczu na początku czerwca spowodowały nagły wzrost 
poziomu wody w Małej Panwi i Brzezinie.

brało udział sześć jednostek OSP: 
Schodnia, Szczedrzyk, Krasiejów, 
Antoniów, Dylaki i Chobie.

Cały czas sytuację na miejscu 
monitowali włodarze gminy. Dzięki 
staraniom burmistrza Marka Kor-
niaka na miejsce przyjeżdżali przed-
stawiciele zarządu województwa 
opolskiego, szefowie instytucji nad-
zorujących i budujących urządzenia 
hydrologiczne. Zresztą oględzin za-
lanych terenów dokonał sam woje-
woda opolski Ryszard Wilczyński. 
Efekt? Na wyciągnięcie ręki są już 
środki na wzmocnienia przeciwpo-
wodziowe, zwłaszcza w przypadku 
Brzeziny. 

- Bardzo dziękuję, także w imie-
niu mieszkańców gminy  wszystkim 
służbom, zwłaszcza strażakom za 
szybką a najważniejsze – efektywną 
reakcję na zagrożenie – podkreśla 
Marek Korniak. – Ponownie udo-
wodnili swoja sprawność i to, że za-
wsze można na nich liczyć.     

Zb.K.



1 czerwca, po zbiórce przed 
remizą, uformował się pochód, któ-
ry z orkiestrą przemaszerował do 
kościoła parafialnego w Ozimku, 
gdzie o godzinie 14.00 proboszcz ks. 
Marian Demarczyk w koncelebrze 
z kapelanem straży pożarnych o. 
Marcelim Dębskim odprawił mszę 
świętą w intencji żyjących i zmar-
łych strażaków. Mimo padającego 
deszczu, orkiestra oraz kolumna 
samochodów strażackich przejecha-
ła przez całą wioskę, docierając do 
remizy OSP na oficjalne uroczysto-
ści. Zgodnie z planem, o godzinie 
16.30 rozpoczęła się ceremonia 
złożenia meldunku burmistrzowi 
Ozimka Markowi Korniakowi przez 
prezesa Miejsko-Gminnego Związku 

85 lat OSP Antoniów

Czas na honory
Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniowie obchodziła jubileusz 

85-lecia istnienia jednostki. Powstała w 1928 r., a jej założycielami 
byli druhowie: Wilhelm Rudolf – prezes, Jan Kostka – naczelnik oraz 
Józef Góra, Alojzy Warzecha, Franciszek Wiesiołek i Jerzy Rudolf. 
Powierzone im stanowiska pełnili do zakończenia II wojny światowej. 
Obecnie prezesem OSP Antoniów jest Norbert Halupczok, pełniący 
tę funkcję od 2002 r. 

OSP RP Marka Elisa. Następnie 
prezes Norbert Halupczok przywitał 
zaproszonych gości i minutą ciszy 
uczczono pamięć wszystkich nieży-
jących już druhów OSP Antoniów. 
Na uroczystość przybyli: burmistrz 
Marek Korniak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Joachim Wiesbach, 
proboszcz ks. Marian Demarczyk, 
zastępca komendanta miejskiego 
PSP bryg. Witold Trojnar, dowód-
ca JRG-1 w Opolu st. kpt. Piotr 
Panufnik, komendant wojewódz-
ki PSP w st. spoczynku st. bryg. 
Marek Gajek, komendant powiatowy 
PSP w Oleśnie w st. spoczynku 
mł. bryg. Czesław Noga, komen-
dant Komisariatu Policji w Ozimku 
nadkomisarz Michał Karoński i 

aspirant Mirosław Marciniak. 
Obecny był również były burmistrz 
Jan Labus, radny Antoni Gryc, 
były radny Antoni Mielniczek, za-
przyjaźnione jednostki: SDH z miej-
scowości Rizowiste w Czechach, 
OSP Główczyce, OSP Mechnica, 
komendant miejsko-gminny OSP 
Jerzy Libera, prezesi, naczelnicy 
oraz poczty sztandarowe jedno-
stek OSP z gminy Ozimek, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Antoniowie 
Wiesław Podborączyński, Zarząd 
DFK Antoniów, jak również sponso-
rzy wspomagający jednostkę: były 
prezes Huty Małapanew Arnold Bul, 
właściciele firm usługowo-handlo-
wych: Jan Kotula, Marek Mathea, 
Rajmund Jendrzej, Józef Białecki, 
Aleksandra i Rafał Bator, Elżbieta i 
Janusz Górnik, Roman Hocwik oraz 
osoby wspomagające i współpracu-
jące: Robert Giesa, Jan Niesłony, 
Wojciech i Jan Kasperski i Sebastian 
Lyp. 

Prezes OSP Antoniów Norbert 
Halupczok przedstawił w skrócie 

historię jednostki oraz działalność 
i sukcesy odniesione w ostatnim 
pięcioleciu. Podziękował serdecznie 
tym, którzy od samego początku 
angażowali się w rozwój jednost-
ki. Złotym medalem „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” odznaczo-
no druhów Ryszarda Jurosa i 
Jerzego Turka, srebrnym Henryka 
Kurpierza i Jana Kallę, a odznaką 
„Wzorowego strażaka” Norberta 
Halupczoka. Dużej liczbie druhów 
wręczono też odznaki za wysłu-
gę. Na ręce prezesa OSP przeka-
zano wiele listów gratulacyjnych i 
upominków, a ostatnim punktem 
uroczystości było wręczenie przed-
stawicielom wszystkich jednostek 
i zaproszonym gościom pamiątko-
wych statuetek. Następnie Zarząd 

OSP zaprosił wszystkich obecnych 
na poczęstunek i do wspólnego 
świętowania jubileuszu. W trakcie 
uroczystości do Antoniowa przy-
był również Komendant Miejski 
PSP w Opolu bryg. Paweł Kielar. 
Wieczorem rozpoczęła się zabawa 
taneczna, na której bawiono się do 
późnych godzin nocnych. Przygrywał 
zespół „Metron”. 

Zarząd OSP i prezes Norbert 
Halupczok składają serdeczne 
podziękowania miejscowym rolni-
kom za dużo włożonej pracy i za-
angażowania. Szczególne podzię-
kowania należą się Bernardowi i 
Urszuli Pańczyk oraz kilku paniom 
z Antoniowa i Ozimka, które upie-
kły smaczne ciasta. Jednocześnie 
strażacy dziękują wszystkim spon-
sorom, którzy wspierają jednost-
kę. Są to: prezes Piotr Hadasik z 
Huty Szkła Jedlice SA, prezes Jan 
Fujak z PGKiM, dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Ozimku Jadwi-
ga Czyżewska, Ditmar Sedlaczek, 
Agencja Ubezpieczeniowa Woj-

ciech Halladin, apteka p. Antosik 
przy ul. Opolskiej, właściciel be-
toniarni Rudolf Błyszcz, właściciel 
zakładu budowlanego Joachim 
Bronder z małżonką, PHU Sys-
tem Plus, właściciel warsztatu 
blacharsko-lakierniczego Ryszard 
Pańczyk, właściciel zakładu zie-
leni miejskiej Grzegorz Karaś, 
radca prawny Norbert Klimas, 
właściciel zakładu instalatorstwa 
elektrycznego Rafał Kurda, Rudolf 
Golec, inspektor Zbigniew Koziarz 
z UGiM w Ozimku, redaktor „WO” 
Witold Żurawicki, Waldemar Jen-
drzej, Stanisław Czapla, Hubert 
Rogowski, leśniczy Zygmunt Kulig 
oraz Krzysztof Konieczko. 

Jan Niesłony 



sport 9

Najlepsi zawodnicy i zawod-
niczki w poszczególnych grupach 
wiekowych zostali uhonorowani 
pamiątkowymi medalami i dyplo-
mami, które wręczał burmistrz 
wraz z gospodarzem imprezy. 
Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali również poczęstunek, 
a chętnych uczniów burmistrz za-
prosił na lody. W imprezie wzięło 
udział ok. 500 zawodników. 
Oto wyniki poszczególnych 
biegów: 

- klasy I-II dziewczęta – 1. 
Halina Bąk, 2. Julia Troszyńska, 
3. Emilia Bochenek

- klasy I-II chłopcy – 1. Kamil 
Bajor, 2. Patryk Pokorski, 3. 
Bartek Woźniak

- klasy III-IV dziewczę-
ta – 1. Karolina Dobrzyńska, 
2. Zuzanna Plewa, 3. Natalia 
Grabarek

- klasy III-IV chłopcy – 1. 
Jakub Lewandowski, 2. Kacper 
Machulak, 3. Martin Bienias

- klasy V dziewczęta – 1. 
Martyna Fijałkowska, 2. Kinga 
Olkowska, 3. Marta Walczak

- klasy V chłopcy – 1. Marcel 
Sosnowski, 2. Szymon Zając, 
3. Dawid Klops

- klasy VI dziewczęta – 1. 
Nikola Kokot, 2. Maria Brejwo, 

Ponad 500 uczestników

W Mnichusie też biegali
24 maja na boisku sportowym w Mnichusie odbyła się impreza 

zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. 
Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich z gminy Ozimek. Burmistrz Ozimka 
Marek Korniak wraz z właścicielem boiska Hubertem Kulikiem 
dokonali uroczystego otwarcia zawodów. 

3. Kamila Spyra
- klasy VI chłopcy – 1. 

Grzegorz Stopa, 2. Jakub 
Kraus, 3. Szymon Puzik

- klasy I G. dziewczęta – 1. 
Wioletta Leuenberg, 2. Patrycja 
Oblicza, 3. Magdalena Klemens

- klasy I G. chłopcy – 1. Kamil 
Dota, 2. Edmund Machnik, 3. 
Michał Kasperski 

- klasy II G. dziewczęta – 1. 
Magdalena Kulik, 2. Kamila 
Wróblewska, 3. Kamila Górny 

- klasy II G. chłopcy – 
1. Tomasz Grabowski, 2. 
Radosław Rogowski, 3. 
Sebastian Bensch

- klasy III G. dziewczęta – 1. 
Vanessa Graca, 2. Magdalena 
Ośródka, 3. Katarzyna Jarocka

- klasy III G. chłopcy – 1. Rafał 
Jurczyński, 2. Jacek Zając, 3. 
Dominik Konieczko

- szkoły średnie dziewczęta 
– 1. Katarzyna Paczkowska, 2. 
Patrycja Kierpal

- szkoły średnie chłopcy – 1. 
Tomasz Szkrabiński, 2. Maciej 
Dorynek, 3. Bartosz Sakra 

- kategoria „open” – 1. Violetta 
Oliwa, 2. Kamila Jakubowska-
Pytel, 3. Danuta Wiciak. 

(nies)



Zespoły grały przez trzy kwar-
ty po 20 minut, kończąc wyso-
kim remisem 6:6, natomiast w 
czwartej kwarcie rozegrano short 
mecz dziewcząt, zakończony re-
zultatem 1:1. Mecz sędziował 
Arkadiusz Lech. Przerwy wy-
korzystano na występy zespołu 
mażoretkowego „Mini Gama” 
oraz na licytację piłek znanych 
zachodnich klubów i koszulek 
znanych piłkarzy z autografami. 
Licytowane były między innymi 
koszulki wychowanków ozimskie-
go klubu: Pawła Olkowskiego i 
Waldemara Soboty. 

Odbyły się również pokazy 
tańca zumba, a na zakończenie – 
pokaz wielokrotnego wyciskania 

Dla chorego Piotrka

Mecz o wielką stawkę
9 czerwca na stadionie KS Małapanew w Ozimku odbyła się 

impreza charytatywna, której główną atrakcją był mecz piłki 
nożnej rozegrany pomiędzy trampkarzami a drużyną złożoną 
z policjantów i służby zdrowia. 

sztangi o wadze 50 kg zorgani-
zowany przez Piotra Bąka. Do 
rywalizacji zgłosiło się 12 uczest-
ników. Pierwsze miejsce zajął 
Szymon Kubalka wyciskając 
sztangę 68 razy, drugie Kordian 
Siuda, a trzecie Andrzej Flik.

W trakcie imprezy odbywała 
się kwesta, loteria fantowa, moż-
na było kupić pamiątki piłkarskie, 
posilić się kiełbaskami z rożna i 
napojami.

Cały dochód z imprezy zo-
stanie przeznaczony na pomoc 
choremu Piotrkowi, Życzymy 
mu szybkiego powrotu do 
zdrowia.

(nies)

W imieniu naszego syna Piotra pragniemy wyrazić 
podziękowania wszystkim organizatorom, sponsorom, 
wszystkim ludziom dobrej  woli, którzy przyczynili się do 
zorganizowania imprezy. Upewniła ona Piotra, że nie jest 
sam w walce z chorobą  nowotworową,, ale ma wielu przy-
jaciół wśród mieszkańców Ozimka: działaczy HKS, lekarzy, 
policjantów, duchownych, młodzież szkolnej i studenckiej 
oraz wielu innych, którzy przybyli wesprzeć akcję pomocy.

Organizatorzy  tej imprezy  nie tylko zadbali o dobrą 
rozrywkę i zabawę, ale dokonali pieniężnej zbiórki na 
dalsze leczenie naszego syna, za co składamy jeszcze raz 
serdeczne podziękowania.

Katarzyna i Andrzej Pawłowscy



Dwadzieścia lat temu pomię-
dzy szefem tej straży pożarnej 
Matthiasem Jüssen a ówczesnym 
szefem OSP Szczedrzyk i zarazem 
członkiem Zarządu DFK, zmarłym 
11 lat temu Konradem Konieczko, 
zawiązała się nić przyjaźni pod-
czas wizyty, do złożenia której nasi 
przedstawiciele zostali zaprosze-
ni przez Heimatfreunde Kofferen. 
Również przed dwudziestu laty 
zrodziła się przyjaźń pomiędzy 
Hansem Jürgenem Stupperichem 
a Klausem Leschikiem, pracu-
jącym wówczas w Altendorn. 
Jako nowy przewodniczący DFK, 
szukał on wówczas wsparcia dla 
Koła w Szczedrzyku. W czasie 
spotkania zorganizowanego przez 
przewodniczącą Caritas p. Marlis 
Willecke, Klaus Leschik spotkał 
zaproszonego również na to spo-
tkanie Hansa Jürgena Stuppericha 
z żoną Dorothe. Zawiązana zna-
jomość po krótkim czasie zaczęła 
owocować pomocą dla Koła DFK 
w Szczedrzyku. Za to zaangażo-
wanie Zarząd Koła wystąpił do 
Urzędu Gminy i Miasta o nadanie p. 
Stupperichowi tytułu Honorowego 
Obywatela Ozimka, który otrzymał 
on w 2000 r. Dzisiaj wiele organi-
zacji z całej gminy korzysta z jego 
pomocy.

Przewodniczący DFK Klaus 
Leschik powitał przybyłych na jubile-
uszowe spotkanie gości: burmistrza 
Marka Korniaka i zastępcę bur-
mistrza Zbigniewa Kowalczyka, 
proboszcza ks. Marcina Ogioldę, 
gości z Kofferen z Matthiasem 
Jüssen, firmę przewozową Hansen, 
panią Marię Konieczko, Hansa 
Jürgena Stuppericha z małżonką 
Steffi, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Joachima Wiesbacha, 
radnego Antoniego Gryca, jak 
również przedstawicieli organiza-
cji wiejskich: przewodniczącego 
Rady Sołeckiej Kazimierza Udolfa, 
strażaków OSP z Wernerem 
Lochem, Andrzejem Jakubcem 
i Sebastianem Pielorzem na czele, 
jak również przedstawiciela UGiM 
Marcina Widerę i cały Zarząd DFK 
Szczedrzyk-Pustków. 

Burmistrz Marek Korniak zło-
żył jubilatom serdeczne życze-
nia i podziękowania za 20-letnią 
współpracę i pomoc w organi-
zacji darowizn i finansowego 
wsparcia na rzecz całej naszej 
gminy, przekazując listy gratula-

20-lecie przyjaźni

Uroczysty jubileusz
30 maja w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku odbyło się przyjaciel-

skie spotkanie z okazji 20-lecia przyjaźni pomiędzy OSP Kofferen oraz 
Hansem Jürgenem Stupperichem a Kołem DFK Szczedrzyk-Pustków. 

cyjne oraz pamiątki. Głos zabrał 
również przewodniczący Rady 
Miejskiej Joachim Wiesbach i 
przewodniczący Rady Sołeckiej 
Kazimierz Udolf, przekazując go-
ściom podziękowania i życzenia. 
W obszernym wystąpieniu Hans 
Jürgen Stupperich przypomniał 
historię przyjaźni, która zrodziła 
się w latach 1992-93 za pośred-
nictwem rodzin Marlies i Jurgena 
Willecke oraz Klausa Leschika. 
- Moja ówczesna, nieżyjąca już 
żona Dorothe pochodziła z Opo-
la, organizując transporty darów 
dla potrzebujących w Polsce, 
m.in. dla szpitala w Opolu i Domu 
Dziecka w Turawie. Po kupieniu 
w 1991 r. domu nad Jeziorem Tu-
rawskim, okolica ta stała się moją 
drugą ojczyzną. Podczas powo-
dzi stulecia w 1997 r. udało nam 
się pomóc przyjaciołom poprzez 
organizację kilku transportów po-
mocy materialnej. Za pośrednic-
twem Związku Strzeleckiego St. 
Blasius 1865 Grevenbrück i firmy 
MKT, przekazano darowiznę dla 
DFK, dzięki czemu można było 
zakupić dla Kołą DFK piękny 
sztandar. Nadany w 2000 r. tytuł 
Honorowego Obywatela Ozimka 
był dla mnie najwyższym wyróż-
nieniem, które przyjąłem z wielką 
dumą. Dzięki mojej obecnej żonie 
Steffi, z którą pobrałem się pod-
czas moich 60. urodzin, mogłem 
w dalszym ciągu kontynuować 
swoje działania na rzecz ozim-
skiej społeczności, przyjeżdżając 
z transportami darów około sześć 
razy w ciągu roku. Stefii i ja za-
wsze będziemy gotowi, gdy bę-
dzie potrzebna nasza pomoc. Je-
żeli Bóg da, będziemy świętować 
z wami jeszcze wiele wspólnych 
uroczystości – powiedział Hans 
Jürgen Stupperich.

W artystycznej części spo-
tkania wystąpiła Julia Ledwoch. 
Przewodniczący DFK Klaus Le-
schik składa serdeczne podzięko-
wania burmistrzowi Markowi Kor-
niakowi za wsparcie uroczystości 
20-lecia przyjaźni i umożliwienie 
zwiedzenia JuraParku, członkini 
Koła DFK Iwonie za oprowadze-
nie po obiekcie i objaśnienia po 
niemiecku oraz wszystkim oso-
bom, które przygotowały to jubile-
uszowe spotkanie. 

Jan Niesłony



Dwieście lat!
27 maja w ozimskim Urzędzie 

Stanu Cywilnego kolejni nestorzy 
obchodzili jubileusze urodzin. 
Życzenia składały im rodziny 
oraz kier. USC Ewa Bronder i 
burmistrz Marek Korniak.

85. urodziny w towarzystwie 
córki Eryki świętował Wiktor 
Halupczok z Pustkowa. Pan Wiktor 
dochował się w sumie 6 dzieci 13 
wnuków. 

 80. urodziny z kolei obchodziła 
Zofia Kokott (3 dzieci, 4 wnuków 
i 1 prawnuczka) z Antoniowa (w 
towarzystwie wnuka Grzegorza), 
Stanisława Derus (3,4) z Ozimka 
(z córką Urszulą), Bernard Pytel 
(1,3,1) z Biestrzynnika (z wnukiem 
Krystianem, wnuczką Beatą i pra-
wnuczką Emilką) oraz Henryk 
Mazur (2,3) z Ozimka. 

wit
Wiktor Halupczok w towarzystwie 
córki Eryki. 

Zofia Kokott w towarzystwie wnuka 
Grzegorza.

Stanisława Derus.Henryk Mazur.

Bernard Pytel z wnukiem Krystianem, 
wnuczką Beatą i prawnuczką Emilką.

* Co się wydarzyło w Grodźcu *
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Śladami przodków
W maju ukazała się książka Śladami naszych przodków. Album 

fotografii - wydana przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. 

W książce zaprezentowano 
prawie 250 zdjęć zrobionych przed 
zakończeniem II wojny światowej. 
Najwięcej zdjęć wykonano w Biłce 
Szlacheckiej i Biłce Królewskiej. Poza 
tym są również zdjęcia z Zuchorzyc, 
Barszczowic i Podborzec. Są też 
fotografie przedstawiające ruchy mi-
gracyjne mieszkańców; mamy zdjęcia 
wykonane w Ameryce Północnej, 
Brazylii, Kanadzie. Znajdują się w 
albumie także fotografie zrobione w 
czasie II wojny światowej, dokumen-
tujące wojenne losy mieszkańców 
wymienionych wyżej wsi. 

Zdjęcia zbierano od 2009 r., 

najpierw w Grodźcu, później w in-
nych miejscowościach. Spływały z 
wszelkich zakątków Polski, a także 
z innych krajów. Zebrane zdjęcia 
podzielono na następujące działy: 
Architektura, Życie wsi, Rodziny, 
Dzieci, Portrety, Emigracja, Wojsko 
i wojny. Zdecydowana większość 
prezentowanych w książce fotografii 
nie była nigdzie publikowana. 

Książkę wydano w ramach 
grantu pozyskanego z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

K.K. 

Merkury we Lwowie
Pod takim tytułem odbyła się 25 kwietnia 2013 r. w Kuźni w Grodźcu 

prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego (Dom Spotkań z Historią 
w Warszawie), który odwiedził naszą miejscowość na zaproszenie 
Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”.

Tym razem prezentacja dotyczyła 
lwowskich handlarzy, jarmarków, 
sklepów, kupców, rzemieślników, 
fabryk, słowem, całego życia han-
dlowego miasta. Spacer po Lwowie 
zaczęliśmy od zaopatrzenia się w 
sakwojaż w fabryce kufrów i to-
reb Leopolda Rosenzweiga (ul. 
Sykstuska 5) i oczywiście w pienią-
dze (Galicyjska Kasa Oszczędności 
lub Komunalna Kasa Oszczędności 
m. Lwowa). Teraz można było ruszyć 
na podbój miasta i zrobić zakupy w 
najlepszych lwowskich sklepach i 
kawiarniach. A kupić we Lwowie 
można było wszystko: w zakładzie 
Władysława Borzemskiego – apa-
rat fotograficzny, u Stanisława 
Wrońskiego przy ul. Krakowskiej – 
ciepłe futro, u Szpilmana – modne 
rękawiczki, w składzie porcelany i fa-
jansu Kazimierza Lewickiego – zasta-
wę stołową, w zakładzie Władysława 
Buszka – wyroby złotnicze. Można 
też było pójść do pasażu Mikolascha, 
w którym aż roiło się od modnych 
sklepów i magazynów. Zmęczeni 
zakupami mogli usiąść w cukier-
ni Karola Cudżaka lub w cukierni 
Zalewskiego.

Jednak Lwów to nie tylko małe 
sklepy, na wzgórzach wokół miasta 
swoje siedziby od XIX w. miały najróż-
niejsze firmy produkcyjne. Produkty 
niektórych z nich były eksportowane 
do najodleglejszych zakątków świata. 
Dość wspomnieć fabrykę Ruckerów, 
których szynki podbijały w latach 20. i 
30. XX w. Stany Zjednoczone, a zupy 
w proszku konkurowały z zupami 

Oetkera (pod koniec XIX w. wyparły 
zupy Oetkera z rynku tureckiego) czy 
alkohole Baczewskiego, eksporto-
wane do wszystkich krajów euro-
pejskich, Stanów Zjednoczonych, 
Ameryki Południowej i Australii.

Do pełni obrazu dodać należy 
odbywające się na prawie każdym 
miejskim placu jarmarki. Jeszcze w 
nocy przybywali na targ hurtowni-
cy, zaraz za nimi zaopatrujący się u 
nich drobni handlarze. Nad ranem 
hurtownicy kończyli swoją pracę, 
a handel rozpoczynali przekupnie 
i przekupki. Nad ranem także do-
cierały na targ wiejskie gospodynie 
z podlwowskich wsi, z charaktery-
stycznymi dużymi chustami (biław-
kami), w których przynosiły własne 
produkty rolne.

Lwów miał bardzo stare, się-
gające średniowiecza, tradycje 
handlowe. Najstarsza organizacja 
kupców, Lwowska Kongregacja 
Kupiecka, działała nieprzerwanie 
od 1673 r. Właśnie w umiejętności 
zrzeszania się lwowskich kupców, 
rzemieślników i handlarzy widzieć 
należy źródło sukcesów lwowskie-
go handlu.

Prezentacja Tomasza Kuby 
Kozłowskiego kolejny raz zachwy-
ciła słuchaczy, prelegent prócz cie-
kawych, opowiedzianych barwnym 
językiem historii prezentował rów-
nież eksponaty z czasów, o których 
mówił. Spotkanie skończyło się w 
późnych godzinach wieczornych.

K.K. 

Dzień Dziecka
1 czerwca  Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” zorganizowało 

wyjazd do Aquaparku we Wrocławiu. Grupa wycieczkowa liczyła 
29 osób.

 Dzieci wraz z opiekunami wy-
ruszyli autokarem. Początek drogi 
był dla nich bardo ekscytujący i z 
niecierpliwością czekali na zabawę 
w basenach. Podczas 3 godzin-
nego pobytu w centrum zabaw 
wodnych, każdy był zadowolony 
i uszczęśliwiony. Przed wejściem 
na basen dzieci oraz opiekunowie 
zostali przeszkoleni przez ratownika 
medycznego. Gdy już nadszedł dłu-
go wyczekiwany moment wejścia 
do wody, każdy pobiegł w swoją 
stronę. Największą atrakcją okazał 
się basen z falą, „leniwa rzeka” 
oraz zjeżdżalnia multimedialna. Ci, 
którym pogoda nie dopisała, wyle-
giwali się w jacuzzi oraz basenie 

solankowym. 
Dzieci oprócz tego dostały z 

okazji Dnia Dziecka kupony na lody, 
co oczywiście ucieszyło najmłod-
szych. Powrót do domu upłynął w 
przyjaznej atmosferze, grupa była 
nadal bardzo energiczna i wesoła. 

Stowarzyszenie „Nasz 
Grodziec” składa serdeczne po-
dziękowania za pomoc w przygo-
towaniu wyjazdu dyrektor Ośrodka 
Integracji i Pomocy Społecznej pani 
Barbarze Katolik oraz paniom, 
które podjęły się opieki nad dzieć-
mi: Jadwidze Bąk, Alicji Bogusz, 
Monice Stawczyk i Teresie Supel.

J.B.






