
15 sierpnia, w święto 
Wniebowzięcia NMP, o godzinie 
11.00 w kościele parafialnym została 
doprawiona uroczysta suma odpu-
stowa, a po południu – odpustowe 
nieszpory maryjne, po których wier-
ni, na czele z parafialną orkiestrą 
dętą, przeszli na Plac św. Mikołaja, 
gdzie pod namiotem zebrało się 
już wielu mieszkańców, przybyłych 
tu całymi rodzinami. Oficjalnego 
otwarcia festynu dokonał proboszcz 
parafii w Szczedrzyku ks. prałat 
Marcin Ogiolda wspólnie z prze-
wodniczącą Caritas Bernadettą 
Golomb, w asyście prowadzącego 
festyn Marcina Wilczka. Tego dnia 
na scenie koncertowała orkiestra 
dęta, występowało Studio Wokalne 
„Bis” z Leśnicy, „Blues band” pod 
kierunkiem opolskiego lekarza 
Janusza Stasiaka, a gwiazdą wie-
czoru był Jacek Silski. Na zabawę 
taneczną zaprosił wieczorem zespół 
„Medium”. 

W piątkowy wieczór DJ Wasyl, 
czyli Sylwester Dorynek, który 
zapewniał też nagłośnienie imprezy, 
zaprosił wszystkich na „Dyskotekę 
dorosłego człowieka”, a festynową 
zabawę kontynuowano w sobotę i 
niedzielę. Pierwszego dnia występo-
wał kabaret „Wesoły Masłorz”, dzieci 
zabawiał klaun Pipek, a biesiadnie 
i z humorem bawiła uczestników 
festynu Bernadetta Kowalska i jej 
przyjaciele. W niedzielę na  śląską 

Odpusty szczedrzyckie po raz osiemnasty

Bawiąc się, pomagasz bliźnim
Odpusty szczedrzyckie są od lat największą w gminie imprezą, 

organizowaną w okresie kalendarzowego lata. W tym roku odbyła się 
18. edycja, a  zabawa trwała aż przez cztery dni – od świątecznego 
czwartku do niedzieli. Organizatorem odpustowych uroczystości i 
festynu byli Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Radą Parafialną 
w Szczedrzyku. Bawiąc się – pomagaliśmy bliźnim, bo taka idea 
przyświeca szczedrzyckim odpustom od lat.

nutę grał i śpiewał zespół „Paradise”, 
Barbara Przydatek prezentowała 
taniec orientalny, Jesika wystąpiła 
z autorskim recitalem „Prosto z ser-
ca”, a na zabawę taneczną zaprosił 
zespół „Red Angel”. 

Nie brakowało innych atrakcji: 
wesołego miasteczka dla dzieci, 
stoisk z garmażerką, kawą i cia-
stami upieczonymi przez panie z 
Caritas oraz sprzedaży cegiełek 
charytatywnych, za zakup których 
nabywcy otrzymywali upominki, a 
każdego wieczora odbywało się 
losowanie atrakcyjnych nagród – nie-
spodzianek wśród wszystkich, którzy 
poprzez zakup cegiełek zechcieli 
wesprzeć dzieło niesienia pomocy 
potrzebującym. Jak zapewnia prze-
wodnicząca Parafialnego Zespołu 
Caritas Bernadetta Golomb, żadna 
złotówka pozyskana ze sprzedaży 
cegiełek, ciast, kawy itp. nie zostanie 
zmarnowana. W imieniu organiza-
torów składa ona podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowania i przeprowadzenia 
festynu, okazując wielką bezintere-
sowną pomoc. W szczególny sposób 
dziękuje wszystkim sponsorom oraz 
fundatorom upominków i nagród dla 
nabywców cegiełek, a zwłaszcza 
mieszkańcom Szczedrzyka i okolic, 
którzy poprzez udział w festynie 
wsparli charytatywną działalność 
Caritas.  

Janusz Dziuban





Trasa biegu była urozmaicona i 
miała też podbiegi, które mocno dały 
się uczestnikom we znaki. Na starcie 
nie zabrakło zawodników i amatorów 
z całego kraju a także z Kenii oraz z 
Niemiec. Każdy z zawodników dostał 
elektroniczny chip, który był wykorzysta-
ny do indywidualnego pomiaru czasu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale a zwycięzcy wartościowe 
premie finansowe i nagrody rzeczowe.

Stracone kalorie można było 

„Dobrodzieńska Dycha”

Nasi też tam byli
Już po raz ósmy 20 lipca 2013 r. w pobliskim Dobrodzieniu odbył 

się bieg długodystansowy na 10 km. W tym roku „Dobrodzieńska 
Dycha” zgromadziła na starcie ponad 700 zawodników w różnych 
kategoriach.

uzupełnić konsumując ciepły posiłek 
oraz napoje. Trasa biegu posiadała 
atest PZLA. Na długości całej trasy 
kibice mocno dopingowali wszystkich, a 
ściany wody utworzone przez strażaków 
chłodziły rozgrzanych biegaczy.

Szkoda, że z naszej gminy tylko 
kilka osób wzięło udział w tej imprezie. 
Sporo ludzi u nas biega i ta forma ruchu 
staje się coraz bardziej popularna. Może 
warto założyć stowarzyszenie lub klub 
biegowy w Ozimku? T.K.

Z dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, Gmina Ozimek przejęła pełną odpowiedzialność nad 
odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez jej mieszkańców.

W miesiącu lipcu, na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Ozimek  
a Firmami, które dotychczas wywoziły odpady komunalne, świadczyły one 
usługi w swych dotychczasowych rejonach.

Z dniem 1 sierpnia 2013 r.,  po zakończeniu procedury przetargowej, roz-
poczęła swą działalność firma „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków 
Wiesław Strach” z Częstochowy. W miesiącach od września do grudnia bie-
żącego roku wywóz odpadów komunalnych będzie się odbywał zgodnie z po-
niższymi harmonogramami. Jednocześnie prosimy o wystawianie pojemników,  
w widocznym miejscu,  w dniu wywozu już od godziny 6:30, segregując odpady 
zgniatamy plastiki i inne odpady w celu zmniejszenia objętości.

Informacje:
1. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku: tel. 77-462-28-65, 77-462-28-64.
2. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach: 
tel. 77-465-15-09, 77-400-80-88.

Miejscowość Wrzesień Paździer. Listopad Grudzień

KRASIEJÓW 5 8 6 5

SZCZEDRZYK 17 15 28 27

BIESTRZYNNIK, ANTONIÓW 6 9 7 6

KRZYŻOWA  DOLINA, JE-
DLICE, DYLAKI

18 21 29 30

GRODZIEC, CHOBIE, MNI-
CHUS

16 11 27 24

NOWA SCHODNIA, SCHOD-
NIA, PUSTKÓW

19 22 30 31

OZIMEK 12 10 8 10

Miejscowość Dzień wywozu

KRASIEJÓW pierwszy i trzeci  wtorek  miesiąca+ BIO

SZCZEDRZYK drugi i czwarty  wtorek  miesiąca+ BIO

BIESTRZYNNIK, ANTONIÓW pierwsza i trzecia  środa  miesiąca+ BIO

KRZYŻOWA  DOLINA, JE-
DLICE, DYLAKI

druga  i  czwarta  środa  miesiąca
zmiana Grudzień   -  11 XII , 23 XII + BIO

GRODZIEC, CHOBIE, MNI-
CHUS

pierwszy  i  trzeci  piątek  miesiąca
zmiana  Listopad  - 8 XI , 22 XI + BIO

NOWA SCHODNIA, SCHOD-
NIA, PUSTKÓW

drugi  i  czwarty  piątek  miesiąca
zmiana  Listopad  - 15 XI , 29 XI + BIO

OZIMEK drugi i czwarty czwartek  miesiąca
zmiana Grudzień  12 XII , 30 XII + BIO

Miejscowość Dzień wywozu /tydzień

OZIMEK- odpady komunal-
ne mieszane budynki wielo-
rodzinne

poniedziałek   i   czwartek

OZIMEK- odpady segrego-
wane +BIO budynki  wielo-
rodzinne

poniedziałek  + BIO

FIRMY  OZIMEK drugi i czwarty czwartek miesiąca
zmiana Grudzień 12XII , 30XII

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w gminie Ozimek
– zabudowy jednorodzinne

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i BIO w gminie Ozimek
– jednorodzinne + firmy

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i BIO w gminie Ozimek
ZABUDOWY WIELORODZINNE  +  FIRMY

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Ozimek



- Niektóre drogi mamy 
dziurawe, albo … jeszcze bar-
dziej dziurawe. Podobnie z 
chodnikami.

- To nie do końca sprawiedliwa 
ocena, ale rzeczywiście - ostatnio 
spotykamy się z wieloma głosami 
krytycznymi w tej sprawie. Jednak 
zazwyczaj to nie my powinniśmy 
być adresatem tych skarg. Drogi i 
chodniki należące do gminy są na 
bieżąco doglądane i remontowane. 
Jednak jasno trzeba powiedzieć, 
że na terenie naszej gminy mamy 
sporo dróg - i to głównych arterii 
komunikacyjnych - nie będących 
naszą własnością. Za ich stan 
techniczny gmina Ozimek nie 
odpowiada. Dla przykładu ulica 
Wyzwolenia, która przebiega 
przez niemal cały Ozimek i część 
Krasiejowa. Ona należy do woje-
wództwa. Wszyscy mieszkańcy 
miasta borykają się z dziurami, 
jakie są na chodniku. 

- Powiedzmy bowiem przy 
okazji wyraźnie, że chodnik to 
także część drogi.

- Oczywiście, w pasie drogo-
wym mamy jezdnię i chodnik. I 
tego samego właściciela. Chodnik 
ma być azylem bezpieczeństwa 
dla ludzi. 

- No dobrze, ale gmina może 
monitować o naprawę jakiejś 
nawierzchni. 

- W przypadku ulicy Wyzwolenia 
robiliśmy to wielokrotnie, nie pa-
miętam już nawet ile razy. I co? 
Ostatecznie wykonano krótki, trzy-
dziestometrowy odcinek chodnika. 
Aż razi pośrodku drogi. Jakby ce-
lowo ukazywał mizerię pozostałej 
części - kilkunastokrotnie dłuższej. 
Jeśli matka z dzieckiem w wózku 
musi zejść na jezdnię, by ominąć 
kałuże na chodniku, to chyba o 
azylu bezpieczeństwa nie ma co 
mówić. Czyli funkcja drogi nie jest 
spełniona. 

- Wyzwolenia to tylko jedna 
z dróg w fatalnym stanie.

- Owszem, bo mamy jeszcze 
kilka dróg powiatowych. Choćby 
Kolejową, która od lat jest na-
prawiana, łatana, ale niewiele z 
tego wynika. Podobna do niej jest 
Częstochowska - łata na łacie a 
i tak plomby z zębów wypadają, 
gdy przychodzi ją pokonać sa-
mochodem osobowym. A teraz 
dobry przykład: ulica Opolska, do 

Nie nasze winy
Z Markiem Korniakiem - burmistrzem Ozimka rozmawia Witold 

Żurawicki.

której remontu dorzuciliśmy się i 
zrobiliśmy chodnik. 

Nie chcę być źle odebrany w 
powiecie i województwie. W wielu  
sprawach z władzami powiatu się 
dogadujemy, wiele wspólnych ini-
cjatyw udaje się nam zrealizować. 
Ostatnie sygnały z Warszawy dają 
nadzieję, że w nowym rozdaniu 
unijnych pieniędzy na lata 2014-
2020 możliwe będzie pozyskanie 
środków także na drogi powiatowe. 
Liczymy, że w przypadku takiego 
rozwiązania, powiat opolski przy 
absorpcji tych dotacji, o nas nie 
zapomni. Albo inaczej - częściej 
sobie o nas będzie przypominał.       

- Mamy też tereny sporne 
między mieszkańcami a gminą, 
które trudno zamienić na wy-
godne arterie komunikacyjne.

- Zgadza się. Chodzi tutaj o 
tereny należące do wspólnot ga-
rażowiczów. Muszę z przykrością, 
ale stanowczo podkreślić, że nie 
będzie zgody gminy na to, by te 
tereny ze środków publicznych 
oświetlać czy też wokół pielęgno-
wać zieleń. Obowiązek taki należy 
do właściciela terenu. 

- Mamy też konflikt w sprawie 
przejścia za kościołem ewan-
gelickim  i parkiem, w kierunku 
osiedla Sikorskiego…

- W okolicach Alei Schinkla 
chcieliśmy przeprowadzić po-
śród garaży dodatkową ścieżkę, 
która znacznie skróciłaby drogę 
ludziom z centrum Ozimka na 
osiedle. Niestety, nie udało się 
nam dojść do porozumienia ze 
wspólnotą garażową, która w tym 
miejscu postawiła ogrodzenie. To 
jej prawo, rozumiemy to, zdajemy 
sobie sprawę z obaw, jakie żywią 
właściciele garaży, ale będziemy 
się nadal starać o porozumieć - dla 

Wspólnota garażowa odgrodzila teren.

Ulica Wyzwolenia w Ozimku.

Ulica Wyzwolenia w Ozimku.



dobra wielu mieszkańców Ozimka, 
którym wrócić do domu tamtędy 
było po prostu znacznie łatwiej, 
szybciej. 

- Wróćmy do dróg gminnych. 
O ile w Ozimku są w dobrym 
stanie, to na wioskach nie do 
końca.

- Z prostej przyczyny - zakła-
damy kanalizację. Ale wszędzie 
tam, gdzie jest już pociągnięta, 
drogi odbudowujemy. Przy oka-
zji staramy się wyremontować 
wiele dróg gruntowych, na które 
kładziemy asfalt czy inną twardą 
nawierzchnię. Zresztą wiele razy 
już podkreślaliśmy, że wszystkie 
drogi, które zostaną zniszczone 
lub uszkodzone w wyniku budowy 
sieci kanalizacyjnej, odbudujemy 
przynajmniej do stanu sprzed 

kanalizacji. To absolutne mini-
mum, które zazwyczaj realizujemy 
z nawiązką, czyli odbudowujemy 
lepsze drogi.    

- Wystarczy na to pieniędzy?
- Odbudowa dróg jest w kontr-

akcie na budowę kanalizacji. 
Dodatkowo gmina wyemitowała 
obligacje na kwotę 6 milionów 
złotych i chcemy właśnie z tych 
pieniędzy sfinansować wiele od-
cinków dróg gminnych. Bo tak na-
prawdę kanalizacja kończy się wte-
dy, gdy odbuduje się zniszczoną 
przy tym infrastrukturę. Założenie 
jest proste - standard życia na wsi 
musi równać do standardu życia 
w mieście. 

- Dziękuję za rozmowę.                  
     

Ulica Częstochowska przy wyjeździe z Ozimka. Dziury na ul. Częstochowskiej w lesie.

Chodnik przy ul. Wyzwolenia.

Gmina nie odpowiada za teren i nie oświetla garaży należących do 
wspólnot.

Ulica Częstochowska w Ozimku przy dojeździe do drogi krajowej.



W ramach projektu wy-
konana zostanie inwestycja 
polegające na modernizacji 
placu przy Domu Kultury na 
skwerek miejski z fontanną 
w centralnej części, placem 
zabaw dla dzieci, miejscami 
odpoczynku w postaci ławek, 
chodnikami oraz dużą ilością 
zieleni, a także oświetleniem.

W chwili obecnej teren, na 
którym ma być realizowana ope-
racja jest niezagospodarowany i 
ze względu na jego szczególny 
charakter niezbędne jest jego 
odnowienie. 

Zakłada się przeprowa-
dzenie prac polegających na: 
1. usunięciu szpecących i 
przyczyniających się do nisz-
czenia elewacji budynku 
Domu Kultury roślin iglastych, 
2. likwidacji i rozbiórce istnieją-
cych murków betonowych o nie-
określonych kształtach i funkcji, 

Priorytet IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

W ramach projektu łącz-
nie przez trzy semestry 
zrealizowano:

- 615 godzin zajęć dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- 405 godzin zajęć dla dzieci 
z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych,

- 450 godzin zajęć logope-
dycznych dla dzieci z zaburze-
niami rozwoju mowy,

- 90 godzin zajęć socjotera-
peutycznych i psychoedukacyj-
nych dla dzieci z zaburzeniami 
komunikacji społecznej,

- 290 godzin gimnastyki ko-
rekcyjnej dla dzieci z wadami 
postawy,

- 165 godzin zajęć roz-
wijających zainteresowa-
nia uczniów szczególnie 
uzdolnionych ze szczegól-
nym uwzględnieniem nauk 
matematyczno-przyrodniczych.

Uczniowie i uczennice ob-
jęci projektem bardzo chętnie 
brali udział w dodatkowych 
zajęciach. Dzieci wykonywały 
ćwiczenia, doskonaliły technikę 
czytania i pisania, zgłębiały wia-
domości matematyczne i przy-
rodnicze. Poprawiły wymowę 

* Na co wydajemy unijne dotacje * Na co wydajemy unijne dotacje * Na co wydajemy unijne dotacje *

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich„

3. wykonaniu ciągu chodnika, 
4. budowie, instalacji i mon-
tażu urządzenia wodnego 
- fontanny, z zamontowanym 
podświetleniem strumienia, 
5. budowie placu zabaw dla 
dzieci, wyposażonego w trzy 
urządzenia: bujak sprężyno-
wy, zjeżdżalnię i piaskownicę, 
6. oświetleniu w postaci 6 słu-
pów oświetleniowych, w celu 
zapewnienia komfortu ko-
rzystania z placu i zwiększe-
nia bezpieczeństwa miejsca, 
7. montażu ławek i koszy na śmieci, 
8. obsadzeniu terenu zielenią, 
od piennych form drzew liścia-
stych poprzez krzewy kwitnące 
od wiosny do jesieni, zimozielone 
drzewa i krzewy iglaste, aż po 
bujnie i intensywnie kwitnące 
rabaty bylinowe o kwiatach w 
jaskrawych kolorach.

Planowany koszt inwesty-
cji: 375 642,58 PLN

W dniu 16 lipca br. Burmistrz Ozimka podpisał umowę na 
realizację projektu pn. „Modernizacja skwerku miejskiego przy 
Domu Kultury w Ozimku”. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013). Operacja 
realizowana jest w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależ-
nych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony 
rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Podsumowanie realizacji projektu 
„Indywidualizacja szansa na lepszy start”

W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 oraz w roku 
szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych w naszej gminie 
był realizowany projekt „Indywidualizacja szansą na lepszy 
start” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

poprzez udział w zajęciach lo-
gopedycznych oraz w trakcie 
gier i zabaw udoskonaliły swoją 
sprawność fizyczną podczas 
zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 
Frekwencja oraz zainteresowanie 
dzieci i rodziców zaproponowa-
nymi formami wsparcia utwier-
dzają w przekonaniu o potrzebie 
realizacji projektów skierowanych 
do najmłodszych uczestników 
systemu edukacji.

Szkoły zostały doposa-
żone w materiały i pomoce 
dydaktyczne, które bardzo 
uatrakcyjniły wszystkie za-
jęcia. Zakupiono programy do 
diagnozowania i korygowania 
dysfunkcji rozwojowych. Każda 
ze szkół otrzymała laptopa do 
prowadzenia zajęć pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych, dodat-
kowo szkoła Podstawowa Nr 2 
w kamerę i bębny afrykańskie, 
a Szkoła Podstawowa nr 3 w 
tablicę interaktywną.

Kiedyś za Domem Kultury znajdował się plac zabaw oraz fontanna.



Projekt obejmuje 5 szkół: 
Publiczną Szkołę Podstawową 
w Szczedrzyku, Publiczną 
Szkołę Podstawową w 
Dylakach, Publiczną Szkołę 
Podstawową w Grodźcu, 
Szkołę Podstawową w 
Antoniowie oraz Szkołę 
Podstawową w Krasiejowie.

W II semestrze roku szkolne-
go 2012/2013 uczniowie i uczen-
nice mieli możliwość udziału 
w bardzo ciekawych zajęciach 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
Nauczyciele przygotowali atrak-
cyjne programy zachęcające 
uczniów do nauki, wyrównywa-
nia trudności oraz podnoszenia 
swoich umiejętności i kompeten-
cji. Uczestnicy projektu korzystali 
również z wyjazdowych form 
wsparcia, gdzie pod czujnym 
okiem opiekunów realizowali 
program. 

W Publicznej Szkole 
Podstawowej w Szczedrzyku 
zrealizowano:

- 30 godz. zajęć dydaktyczno 
- wyrównawczych z matematyki,

- 30 godz. zajęć z doskonale-
nia kompetencji językowych po-
przez pracę w gazetce szkolnej,

- 30 godz. zajęć z nauki ję-
zyka angielskiego przez teatr,

- 30 godz. warsztatów pla-
stycznych „Żyj kolorowo”,

- 15 godz. zajęć z nauki 
pływania,

- 2 wyjazdy edukacyjne: 
do Muzeum Wsi Opolskiej w 
Bierkowicach oraz do Teatru 
Lalek w Opolu.

W Szkole Podstawowej w 
Krasiejowie:

- 12 godz. zajęć dydaktyczno 
- wyrównawczych z matematyki,

- 11 godz. zajęć z języka 
angielskiego,

- 13 godz. zajęć „Aby język 

* Na co wydajemy unijne dotacje * Na co wydajemy unijne dotacje * Na co wydajemy unijne dotacje *

Wraz z rozpoczęciem wakacji zakończył się pierwszy semestr 
realizacji projektu pod nazwą „Szkoła pełna pomysłów” realizo-
wanego przez Gminę Ozimek z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych.

giętki potrafił i chciał”,
- 11 godz. zajęć archi-

tektonicznych i językowych 
„Poszukiwacze skarbów”,

- 2 godz. zajęć „Bliżej tradycji, 
obyczajów i uroczystości naszej 
małej ojczyzny”,

- 9 godz. doradztwa i opieki 
pedagogicznej,

- 3 wyjazdy edukacyjne: do 
Teatru Jana Kochanowskiego 
w Opolu, Biblioteki Języków 
Obcych w Opolu oraz biblioteki 
dwujęzycznej.

W Publicznej Szkole 
Podstawowej w Grodźcu:

- 10 godz. zajęć wyrównaw-
czych z języka polskiego,

- 10 godzin zajęć wyrównaw-
czych z matematyki,

- 15 godzin zajęć sportowych.
W Publicznej Szkole 

Podstawowej w Dylakach:
- 10 godz. zajęć dydaktyczno 

- wyrównawczych z matematyki,
- 10 godz. zajęć dydaktyczno-

-wyrównawczych z j. polskiego,
- 7 godz. doradztwa i opieki 

psychologiczno-pedagogicznej.
W Szkole Podstawowej w 

Antoniowie:
- 34 godz. zajęć wyrównaw-

czych z j. polskiego „W labiryn-
tach ortografii”,

- 13 godz. zajęć terapii 
logopedycznej,

- 16 godz. zajęć rewalidacji 
indywidualnej,

- 8 godz. zajęć z języka pol-
skiego przygotowującego do 
sprawdzianu zewnętrznego,

- 7 godz. zajęć z matematyki 
przygotowujące do sprawdzianu 
zewnętrznego,

- 16 godz. warsztatów 
językowo-przyrodniczych,

- 12 godz. informatyczno-
-przyrodniczych warsztatów 
fotografii cyfrowej „Przyroda w 

obiektywie”,
- 12 godz. warsztatów 

przyrodniczych „Na tropach 
przyrody”,

- 20 godz. zajęć „Mistrzowie 
Unihokeja”,

- 15 godz. gimnastyki 
korekcyjnej,

- 10 godz. zajęć na basenie,
-  11 godz. zajęć 

psychoedukacyjnych,
- 9 godz. poradnictwa psy-

chologiczno-pedagogicznego,
- 1 wyjazd edukacyjny na 

Górę Św. Anny.
Wszystkie zajęcia będą 

kontynuowane w roku szkol-
nym 2013/2014. 

Oferta zajęć zostanie roz-
szerzona o nowe propozycje, 
i tak:

- w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Szczedrzyku 
będą prowadzone zajęcia rozwi-
jające zdolności matematyczne z 
wykorzystaniem technologii ICT, 

- w Szkole Podstawowej w 
Krasiejowie odbędą się zajęcia 
z nauki pływania,

- w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Grodźcu realizo-
wane będą zajęcia logopedycz-
ne, przyrodniczo-matematyczne, 
historyczne, z języka niemiec-
kiego, z języka angielskiego, 
plastyczne,

- w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Dylakach od-
będą się zajęcia z kółka mate-
matyczno-przyrodniczego, kół-
ka filmowo-teatralnego, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z 
języka angielskiego oraz z ję-
zyka angielskiego dla uczniów 
uzdolnionych.

Programy będą urozmaico-
ne wyjazdami edukacyjnymi. 
W roku szkolnym 2013/2014 
uczniowie PSP Szczedrzyk sko-
rzystają z wyjazdu do Bierkowic i  
Teatru Muzycznego w Gliwicach, 
uczniowie SP Krasiejów zreali-
zują lekcje w Bierkowicach, w 
Muzeum Śląska Opolskiego, 
odwiedzą Bibliotekę Językową w 
Opolu, obejrzą seans kinowy w 
Opolu, odwiedzą gospodarstwo 
agroturystyczne, Brzeg, Mosznę, 
Rogów Opolski i Kamień Śląski. 
Uczniowie PSP Grodziec będą 
doskonalić swoje kompetencje 
w Centrum Nauki Kopernik, 
w Izbie Leśnej w Kup, w gro-
dzie rycerskim w Byczynie, w 
Bibliotece Austriackiej oraz  
w Muzeum Wsi Opolskiej. 
Uczestnicy projektu z PSP 
Dylaki odwiedzą Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie, Górę 
Św. Anny, obejrzą spektakle 
teatralne.

Uczniowie SP Antoniów 
odwiedzą ogród botaniczny 
we Wrocławiu, ZOO w Opolu, 
skorzystają z warsztatów edu-
kacyjnych na Górze Św. Anny.

Szkoły zostały doposażone w 
atrakcyjne pomoce dydaktyczne, 
specjalistyczne programy oraz 
sprzęt: tablice interaktywne, pro-
jektory, aparaty fotograficzne, 
zestaw nagłaśniający, kamery, 
magnetofony, dyktafony oraz 
meble. 

Rekrutacja na zajęcia w roku 
szkolnym 2013/2014 odbędzie 
się we wrześniu w szkołach. 

Wartość projektu wynosi 
454 452,00 zł.



* Na co wydajemy unijne dotacje * 

Frekwencja i pogoda dopi-
sały, w wydarzeniu aktywnie 
uczestniczyły całe rodziny, 
każda ze szkół miała swoją 
reprezentację. Po kilkugodzin-
nym wędkowaniu, przy sprzy-
jającej aurze, na uczestników 
zawodów czekał ciepły posi-
łek. Uczestnicy projektu oprócz 
udziału w zawodach mieli moż-
liwość obejrzeć profesjonalny 
pokaz spławikowego wędkar-
stwa sportowego, uzyskać wie-
dzę nt. tradycji wędkarskich i 
hodowli ryb. Otrzymali również 
niezbędnik małego wędkarza. 

Po emocjach związanych z 
zawodami, w oczekiwaniu na 
wyniki zawodów, można było 
posilić się i popływać łodziami. 
Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii otrzymali nagrody.

Szczególne podziękowania 
należą się PZW za nieodpłatne 
użyczenie terenu i sprzętu, a 
jego członkom za zaangażo-
wanie w organizację i obsługę 
zawodów oraz za pomoc nie-
doświadczonym zawodnikom 

„Przygoda z wędką”
W Biestrzynniku w dniach 25 i 26 maja był realizowany 

projekt pn. „Przygoda z wędką” współfinansowany w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obję-
tego PROW na lata 2007-2013. Do uczestnictwa zaproszeni 
zostali mieszkańcy gmin, które są członkami Stowarzyszenia 
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozurów”. 

w wędkowaniu. Dzięki wo-
lontariuszom (strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Antoniowa oraz całej ka-
drze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Ozimku) wszyscy mogli przy-
jemnie i aktywnie spędzić czas 
w miłej atmosferze i ciekawym 
miejscu. 

Uwieńczeniem realizacji 
projektu będzie fotorelacja z 
przebiegu dwudniowej imprezy, 
wydana w formie książeczek 
z odrywanymi widokówkami, 
która będzie promować nasz 
atrakcyjny region oraz tradycje 
wędkarskie.

Mądziak malinowy jest niety-
powym grzybem, którego owoc-
niki posiadają bardzo specyficzny 
pokrój oraz jaskrawe zabarwienie. 
Grzyb ten występuje zazwyczaj na 
terenach przekształconych przez 
człowieka, głównie w miastach, 
parkach, ogrodach, a nawet śmiet-
niskach. Jego owocniki pojawiają 
się latem i jesienią, zazwyczaj 
pojedynczo. Wydzielają wtedy 
niezwykle intensywną woń przy-
pominającą zapach padliny, która 
przyciąga muchy uczestniczące 
w roznoszeniu zarodników. Ze 
względu na specyficzna woń jest 
łatwy do stwierdzenia, choć czę-
sto właściciele ogrodu lub działki 
poszukują wtedy padliny, a nie 
grzyba. Na Śląsku Opolskim 
grzyb ten znany jest zaledwie 
z kilku stanowisk. 

Mądziak malinowy pochodzi 
z Ameryki Północnej i został 
zawleczony do Europy podczas 
II wojny światowej, najprawdo-
podobniej na sprzęcie amery-
kańskich żołnierzy. W Europie 
został znaleziony po raz pierwszy 
w Niemczech w 1943 r. Obecnie 
zwiększa zasięg występowania, 
stąd też zaliczany jest go grupy 
grzybów inwazyjnych. W Polsce 
jednak dotychczas nie stwierdzono 
jego szybkiego rozprzestrzeniania 
się. Na terenie gminy Ozimek kilka 
osobników tego rzadkiego grzyba 
zostało stwierdzonych w jednym 
z ogrodów w Krasiejowie. Jest 

Ciekawy grzyb
Krasiejów:

W Krasiejowie został odkryty, kolejny w gminie Ozimek a rzadki 
w naszym kraju, gatunek grzyba o dosyć niezwykłym pokroju i 
barwie z rodziny sromotnikowatych - mądziak malinowy.

wielce jednak prawdopodobne, 
że gatunek może pojawić się w 
innych miejscach, na podobnych 
siedliskach na terenie całej gminy.

Celowo wprowadzone przez 
człowieka lub przypadkowo zawle-
czone grzyby, rośliny lub zwierzęta 
w nowych obszarach ich wystę-
powania zachowują się bardzo 
różnie. Część z nich jest niezdolna 
do konkurencji z miejscowymi 
gatunkami, pojawiając się krót-
kotrwale, inne wykazują jednak 
silne możliwości konkurencyjne, 
pozwalające na ich trwałe zado-
mowienie się, a nawet wypieranie 
rodzimych gatunków. Pod koniec 
XX w. proces rozprzestrzenia-
nia się i zadomawiania obcych 
gatunków grzybów, roślin i zwie-
rząt stał się na tyle poważny, że 
wymieniany jest spośród kilku 
najważniejszych przyczyn zagro-
żenia różnorodności biologicznej w 
XXI w. Z punktu widzenia ochrony 
przyrody na szczególną uwagę 
zasługują te gatunki inwazyjne, 
które odznaczają się wysokimi 
predyspozycjami konkurencyjnymi 
i możliwościami wnikania do sie-
dlisk przyrodniczych o charakterze 
naturalnym. Szacuje się, że w 
Europie występuje kilkaset gatun-
ków obcego pochodzenia, trwale 
już zadomowionych. Największą 
grupę stanowią rośliny, a najmniej 
liczna grzyby. 

Krzysztof Spałek

Mądziak malinowy w Krasiejowie.



Pierwszy etap to zawody rzu-
towe składające się z trzech 
konkurencji tj.

Spinning sprawnościowy 
7,5g składa się z tarczy Arenberga  
10-8-6-4-2 punkty oraz 5 stano-
wisk startowych.

- stanowisko 1: rzut spod siebie 
- odległość 10 m,

- stanowisko 2: rzut boczny 
prawy - odległość 12 m,

- stanowisko 3: rzut z nad głowy 
- odległość 18 m,

- stanowisko 4: rzut boczny 
lewy - odległość 14 m,

- stanowisko 5: rzut dowolny - 
odległość 16 m,

Maksymalna ilość punktów 
- 100.

Spinning cel 7,5g. W tej kon-
kurencji zawodnik w ciągu 8 min. 
musi wykonać 20 rzutów do pięciu 
żółtych tarcz o średnicy 75 cm uło-
żonych pochyło. Za każdy trafiony 
rzut uzyskuje sie 5 pkt, maksy-
malny wynik 100 pkt. Najczęściej 
stosuje sie rzut z nad głowy.

Odległość spinningowa jedno-
ręczna 7.5g.

Konkurencja ta polega na od-
daniu trzech rzutów, z których 
najdłuższy jest punktowany 1m = 
1,5 pkt. Rzutnia w formie trójkąta 
podobnie jak w rzucie oszczepem

Drugim etapem jest test 
sprawnościowy. 

Polega on na rzucie piłeczkami 
tenisowymi do tarczy arenberga 
w pozycji siedzącej. Konkurencja 
nawiązuje do rzucania zanęty.

 Zawodnicy do 12 lat - odległość 

Na Olimpiadzie w Nieborowie pokazaliśmy charakter

Trafiliśmy na „pudło”
Kolejna olimpiada już za nami. Aby uzmysłowić, z jakimi kon-

kurencjami nasi wychowankowie muszą się zmierzyć, pozwoliłem 
sobie opisać w skrócie, na czym polegają takie olimpiady i ich 
poszczególne etapy. 

- 8 m, 13 - 14 lat - odległość - 9m, 
15 - 16 lat -  odległość - 10 m.

 Każdy z zawodników wykonuje 
5 rzutów próbnych i 20 ocenia-
nych. Punktacja jak w zawodach 
rzutowych w arenbergu - 10pkt, 
8pkt, 6pkt, 4pkt, 2pkt. Maksymalna 
liczba   punktów - 200.

Trzeci etap to test ekologicz-
no wędkarski.   

Zawodnicy odpowiadają na 
30 pytań z zakresu znajomości 
regulaminu amatorskiego połowu 
ryb, ekologii oraz rozpoznawanie 
gatunków ryb jak i roślin.

Czwartym etapem są zawody 
spławikowe.

Teraz możemy przejść do sed-
na czyli wyników.

26.07.2013r rozpoczęła 
się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży Wędkarskiej 

zorganizowana przez Okręg 
PZW w Skierniewicach w Ośrodku 
szkoleniowo-wypoczynkowy 
„Pod Sosną” w Nieborowie/k. 
Skierniewic. W Olimpiadzie brali 
udział zawodnicy z 12 Okręgów 

PZW (16 drużyn). Drużyna z koła 
„Małapanew” Ozimek reprezen-
tująca Okręg Opolski pojechała 
w składzie :

- Marek Kwieciński- kat do 12 lat,
- Wojciech Osada- kat do 14 

lat,
- Karol Garańczuk- kat do 

16 lat. 
Rywalizacje zawodnicy rozpo-

częli od trójboju spinningowego, 
gdzie nasza drużyna uplasowała 
się na wysokim III miejscu. Na 
wynik ten składało się rewelacyjne 
III miejsce Karola, który wynikiem 
255,385 ustanawia nowy rekord 
Opolszczyzny oraz równy start i 
wysokie miejsca Wojtka i Marka. 
Kolejnym etapem był opisany po-
wyżej test sprawnościowy gdzie 
nasi wychowankowie wystartowali 
wprost rewelacyjnie. W kategorii 
do 14 lat  I  miejsce wywalczył 
Wojciech, w 16 latkach III miejsce 
zajął Karol, co pozwoliło drużynie 
zająć IV miejsce w tej dyscyplinie. 
Kolejnym etapem były testy z wie-
dzy ekologiczno-wędkarskiej. Po 
raz kolejny nie zawiedliśmy się 
na naszych zawodnikach. Swoją 
kategorie wiekową wygrał Marek, 

w 14 latkach drugie miejsce zdo-
był Wojciech. Zdobyte przez nich 
miejsca uplasowały naszą drużynę 
na IV miejscu. Po tak udanych 
startach przyszedł czas na zawody 
spławikowe. Rozgrywane były na 
bardzo trudnym łowisku zalew 
„Joachimów-Ziemiary”, który nie 
obfitował w ryby. Dużo uczestników 
nie poradziło sobie z tak trudną 
wodą i nie złapało ani jednej rybki. 
Naszym reprezentantom Okręgu 
Opolskiego na szczęście udała 
się ta sztuka. W dwunastolatkach 
Marek zajął III miejsce w czterna-
stolatkach Wojtek zajął VI miejsce, 
a w szesnastolatkach na miejscu 
IV ukończył Karol.  Tak równy start 
naszych zawodników uplasował 
naszą drużynę w tej konkurencji 
na wysokim III miejscu. 

Przyszedł czas na 
podsumowanie.

W indywidualnej klasyfikacji 
końcowej Marek Kwieciński zajął 
VI miejsce. Trzeba wspomnieć, 
że ten zawodnik ma dopiero 10 
lat. Wojciech Osada rywalizację 
ukończył tuż za podium na IV 
miejscu,a Karol Garańczuk sta-
nął na najniższym stopniu, czyli 
III miejscu. Natomiast w klasy-
fikacji drużyn nasza reprezen-
tacja ukończyła Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży Wędkarskiej 
Skierniewice 2013r na bardzo wy-
sokim  II miejscu .Wynik osiągnięty 
na tej olimpiadzie jest niewątpliwie 
jednym z największych sukcesów 
w ponad 65 letniej historii naszego 
koła. Gratulujemy i trzymamy kciuki 
za Gdańsk. 

W.W.



26 lipca Urząd Stanu 
Cywilnego w Ozimku gościł 
mieszkańców, którzy obcho-
dzili jubileusze urodzinowe. 
Na spotkanie przybyło sied-
miu jubilatów w towarzystwie 
swoich najbliższych. Życzenia 
złożyli im sekretarz gminy 
Barbara Durkalec oraz zastęp-
ca burmistrza Ozimka Zbigniew 
Kowalczyk.

 90. rocznicę urodzin świę-
towała Małgorzata Dambowy 
ze Schodni, której towarzyszy-
ła opiekunka Anna oraz lokator 
Sylwester i jego córka Zuzanna. 
85. urodziny obchodziła Maria 
Paterak z Grodźca, która na 
uroczystość przybyła z wnukiem 
Robertem. 80-lecie urodzin 
świętowali: Władysław Wierny 

z Grodźca, któremu towarzyszy-
ła żona Emilia, córka Lucyna, 
wnuczka Asia oraz prawnuki 
Madzia i Tomek; Emil Sikora 
z Dylak, który przybył z synową 
Sylwią i wnuczką Mirelą; Alfons 
Kokot z Pustkowa, któremu to-
warzyszyli wnuczka Justyna i 
wnuk Damian; Zofia Grajoszek 
z Ozimka w towarzystwie licz-
nej rodziny: synów Jarosława 
i Zbigniewa, synowych Janiny 
i Bernadetty oraz wnuczka 
Michała; Anastazja Olejnik z 
Ozimka, która przybyła z synową 
Kornelią. 

Do życzeń przyłączają się 
również „Wiadomości Ozimskie”. 

J. Niesłony     

Dwieście lat!

Anastazja Olejnik.

Małgorzatat Dambowy.Maria Paterak. Jubilaci urodzinowi.

Zofia Grajoszek.Alfons Kokot.

Władysław Wierny.

Emil Sikora.



Uczestniczyli w niej oczywiście 
wszyscy druhowie tej jednostki, wielu 
mieszkańców oraz przedstawiciele 
władz gminnych z zastępcą burmistrza 
Zbigniewem Kowalczykiem oraz 
przew. Rady Miejskiej (jednocześnie 
sołtysem Szczedrzyka) Joachimem 
Wiesbachem, jak również reprezen-
tanci powiatowych, wojewódzkich i 
centralnych władz straży pożarnych z 
zastępcą Komendanta Głównego OSP 

OSP Szczedrzyk:

Uroczyste wejście
Wprawdzie formalnie OSP Szczedrzyk weszła do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśnicziego w maju, ale uroczystości z tej okazji odbyły się 
dopiero w sobotę 27 lipca. 

Teresą Tieszbierek. Uroczystości roz-
poczęły się od uroczystego apelu-  przy 
dżwiękach Mazurka Dąbrowskiego na 
maszt powędrowała flaga narodowa. 
Potem rozkaz o wstapieniu do KSRG 
odebrał naczelnik OSP Szczedrzyk 
Andrzej Jakubiec, który wszystkich 
gości serdecznie przywitał. Nie zabra-
kło okolicznościowych przemówień. 

wit    

OSP Antoniów dziękuje
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie serdecznie 

dziękuje, niżej wymienionym sponsorom za otrzymane wsparcie 
finansowe, na zakup i wyposażenie jednostki w kolejny nowy sprzęt 
i uposażenie pożarniczo -ratownicze. Nadleśnictwo Opole zaspon-
sorowało nam pilarkę spalinową Stihl 3,7 KM, Inspektorat PZU SA w 
Opolu ul. Ozimska 5 dofinansował nam zakup dwóch ubrań ochron-
nych, specjalnych typu UPS. Natomiast państwo Antosik - właściciele 
Prywatnej Apteki w Ozimku przy ul. Opolskiej, wyposażyli naszą 
nową torbę medyczną PSP 1 w  niezbędny, podstawowy sprzęt i 
akcesoria medyczne, jak i w lekarstwa. 



Przed zawodami jeszcze ciężki 
obóz szkoleniowy, wszyscy zawodnicy 
zmęczeni, ale w wyśmienitej formie, 
Pluta doznał bolesnej kontuzji mięśnia 
czworogłowego uda, narzeka, lecz 
pomimo ogromnego bólu - jedzie. Nie 
po to tyle pracował, żeby na kilka dni 
przed zawodami poddać się bez walki. 
Najwyżej dostanę lanie w pierwszej 
walce - mówi, choć chyba sam w to nie 
wierzy... Wszyscy jechaliśmy z ogrom-
nymi nadziejami na medale. Po bardzo 
ciężkim sezonie przyszedł czas na przy-
słowiową „wisienkę na torcie”.  Pojechali 
ci, którzy w tym sezonie najciężej pra-
cowali, ci, którzy znakomicie sprawdzili 
się na ostatnich Mistrzostwach Europy 
i tegorocznych Mistrzostwach Polski. 
Zabrakło Adama Czapli (sekcja Ozimek) 
i Mathiasa Jambora, ale jestem pewien, 
że następnym razem będziemy w peł-
nym składzie.

Natalia Waluś do walki przystąpiła 
nieco podenerwowana. Równie utytu-
łowana jak koledzy i koleżanki z klubu, 
zawodniczka OKT z ozimskiej sekcji 
poddała się presji tak dużej imprezy, 
jakimi są Mistrzostwa Świata. Wcześniej 
nic nie wskazywało, że tak doświad-
czona zawodniczka może myśleć o 
czymś innym, niż o tym, jak realizować 
nakreśloną taktykę. Fakt, ogromny 
tłum i upał nie sprzyjał koncentracji, 
ale każdy walczył w takich samych 
warunkach. Szczęśliwie pierwszą walkę 
Natalia przeszła poprzez wycofanie 
przeciwniczki z turnieju (kontuzja). 
Szczęście sprzyja lepszym... Jak się 
szybko okazało Waluś nie potrzebo-
wała słów trenera, tylko zawodniczki 
naprzeciwko siebie. Kilka nerwowych 

Natalia Waluś mistrzynią świata !
Opolski Klub Taekwondo wrócił z Mistrzostw Świata Taekwondo roz-

grywanych w brytyjskim Coventry z trzema medalami! Po złotym medalu 
wywalczyli Natalia Waluś (sekcja Ozimek) i Bartosz Chaduch, brązowy 
zdobył Błażej Pluta. Cztery dni w ogromnej hali Skydome Arena, 16 mat i 
3000 zawodników, niezliczona ilość barw, kolorów, twarzy, okrzyki radości 
i jęki zawodu, a to wszystko w niewyobrażalnym jak na warunki brytyjskie 
34-stopniowym upale. Hala, choć ogromna, momentami wydawała się zbyt 
mała na tak dużą imprezę i w tym tłoku nasza skromna, kilkuosobowa ekipa.

kopnięć, efektowna wymiana i „bomba” 
prawą nogą o centymetr minęła głowę. 
Kolejna krótka wymiana i znowu kop-
nięcie minęło kask przeciwniczki. Cała 
nasza drużyna wyczekiwała, aż Natalia 
wyreguluje celownik. Szybka konsulta-
cja z trenerem, kolejna akcja i tym razem 
weszło po bloku na kask, za chwilę 
jeszcze raz. Waluś tak się „rozstrzela-
ła” że sędziowie nie mieli problemu z 
ogłoszeniem jednogłośnego werdyktu. 
Kolejne walki - wielka dominacja Waluś. 
Na tegorocznych Mistrzostwach Polski 
przegrała o medal przez wskazanie 
sędziów. Czuła się skrzywdzona tą 
decyzją, taki werdykt zostaje gdzieś 
głęboko w głowie. Zawody w Coventry 
okazały się znakomitym miejscem na 
terapię  i wyładowanie sportowej złości. 
Tutaj sędziowie w każdej walce wskazy-
wali naszą zawodniczkę jednogłośnie. 
Waluś nie kalkulowała, nawet nie chciała 
wiedzieć na jakim etapie rywalizacji 
się znajduje, obserwację drabinek 
zawodniczych zostawiła całkowicie 
trenerowi Łukaszowi Rewieńskiemu. 
W finale zdemolowała zawodniczkę z 
Irlandii Północnej C. Weatherall, której 
obawialiśmy się najbardziej. Irlandka, 
która wcześniej radziła sobie bardzo 
dobrze, demolując mocnymi seriami 
przeciwniczki, nieszczęśliwie w finale 
„wpadła” pod rozpędzoną Natalię Waluś. 
Bezradność Irlandki była tak widoczna, 
że trener wyspiarki w drugiej rundzie 
zamilkł, chyba jedyną podpowiedzią 
mogło być „trzymaj ręce w gardzie i 
przetrwaj”. Po walce Irlandka bezradnie 
usiadła załamana na macie, a Waluś 
stwarzała wrażenie, jakby czekała na 
kolejną rywalkę... jestem pewien, że 
gdybyśmy podstawili do kolejnego star-
cia Plutę czy Chaducha, Natalia bez 
słowa rozpoczęłaby pojedynek, a przy 
tak skoncentrowanej i zdeterminowanej 
Opolance wynik mógłby być niespo-
dzianką.  Po finale Waluś zapytała jakby 
zdziwiona „to już koniec? Ona byłą 
ostatnia” odebrała zasłużone gratulacje 
od przeciwniczek i trenerów, szczególne 
słowa uznania skierowała do niej ekipa 
z Irlandii Północnej. Złoty medal zawisł 
na szyi. Trzeba było jeszcze godziny, 
żeby emocje opadły. Wtedy do Natalii 
powoli zaczęło docierać co osiągnęła. 

Poziom zawodów był niezwykle 
wysoki. Widzieliśmy wiele podobnych 
imprez, jednak tak licznie obsadzony 
znakomitymi zawodnikami turniej nie 
zdarza się często. Osiągnęliśmy ogrom-
ny sukces, ale pojechaliśmy do Anglii 
również po naukę i bardzo dużo na tym 
wyjeździe skorzystaliśmy. Wydawało 
się, ze po tylu turniejach, ten będzie 
tylko kolejnym do zaliczenia. Wcale 
nie - z przyjemnością patrzeliśmy na 

zmagania kolegów z Polski i innych 
krajów. Szczególnie dopingowaliśmy 
znakomitych Rosjan, Amerykanów i 
Argentyńczyków. Reprezentacja tych 
ostatnich gościła w Opolu na Polish 
Open Cup. Dali nam tu dobrą szkołę 
walki - mieliśmy wiele okazji, aby na-
uczyć się przegrywać z godnością. 
Obiecaliśmy sobie, że na następne 
zawody pojedziemy większą ekipą - to 
już postanowione.

Natalia na swój sukces pracowała 
wiele lat. Do ozimskiej sekcji taekwondo 
trafiła jako mała dziewczynka. Wtedy 
jeszcze nie myślała o medalach. Uczyła 
się pilnie technik, zliczała kolejne eg-
zaminy, zmieniały się kolory pasów. 
Potem przyszedł czas na pierwsze 
zawody. Wcale nie było tak różowo. 
Ale Natalia ma to coś, ogromny talent i 

samozaparcie. Trening dla niej jest świę-
tością. Szybko zapominała o porażkach, 
pracowała mocniej i mocniej. Kiedy 
przyszedł pierwszy medal, ani myślała 
o świętowaniu. Następnego dnia była 
już na treningu i czekała, kiedy pozna 
nowe techniki. Pewnie nic by nie było z 
talentu jeśli nie pomagaliby Jej rodzice, 
którzy do osiągnięcia samodzielności 
przyprowadzali ją na zajęcia, odwozili na 
treningi. Ciężką pracą utorowała sobie 
drogę do kadry wojewódzkiej, później 
dzięki kolejnym medalom - do kadry 
Polski. Teraz Ozimek może poszczycić 
się Mistrzynią Świata. Pewnie podczas 
drukowania tego numeru gazety, Natalia 
Waluś rozpoczyna, albo kończy swój 
trening.

Patryk Zajonc

Natalia Waluś na Mistrzostwach 
Świata w Coventry.

W sumie, w 17 konkurencjach OOM 
i Grand Prix, zawodnicy wystartowali 
492 razy. W konkurencjach pistoleto-
wych startowało dwóch wychowanków 
Jerzego Urbaniaka: Adam Hałajko i 
Paweł Podstawa. W konkurencji pi-
stolet sportowy 30+30 strzałów Adam 
Hałajko zdobył srebrny medal OOM. 
W tej samej konkurencji zajął trzecie 
miejsce w klasyfikacji GP. W konkurencji 
pistolet dowolny 40 strzałów zajął dzie-
wiąte, a w GP  pistolet pneumatyczny 40 
strzałów - ósme miejsce. Drugi strzelec 
z Ozimka - Paweł Podstawa dobrze 
spisał się w konkurencji Ppn 40 zaj-
mując jedenaste, a w Pdw 40 strzałów 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Srebro Adama Hałajko
W dniach 17-21 lipca w Bydgoszczy odbył 19. Finał Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w strzelectwie sportowym. W środę odbyła się kontrola 
broni, treningi i uroczyste otwarcie zawodów, a od czwartku  251 strzelców 
rozpoczęło rywalizację na strzelnicy sportowej „Zawiszy” Bydgoszcz. 

GP - szesnaste miejsce. 
Trener naszych strzelców Jerzy 

Urbaniak bardzo dziękuje Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Ozimku Dariuszowi 
Bigasowi za umożliwienie prowadzenia 
treningów na strzelnicy pneumatycznej, 
znajdującej się na  terenie szkoły. Do 
podziękowań przyłączają się również 
wychowankowie. Od 4 września za-
praszamy wszystkich chętnych do 
zapisania się do naszego klubu, a 
szczególnie liczymy na uczniów, któ-
rzy brali udział w zawodach „Sprawni 
jak żołnierze”.

(jad)

Srebrny medalista Adam Hałajko z trenerem Jerzym Urbaniakiem.


