
Koszykarze na start
Po ubiegłorocznym mistrzostwie III ligi, koszykarze PGKiM Ozimek/

Grodziec wznawiają rozgrywki na tym samym szczeblu, gdyż w 
meczach barażowych o II ligę ulegli w pierwszym etapie MOSiR-owi 
Cieszyn, który ostatecznie wywalczył awans. 

Są pewne zmiany w składzie ze-
społu, zaczynając od góry:  trenera 
i kierownika drużyny Piotra Bąka 
wspomagał będzie II grający trener 
Andrzej Szymczak  (na razie tylko 
na treningach). Skład zespołu na 
nowy sezon przedstawia się nastę-
pująco (w nawiasach rok ur. i wzrost): 
rozgrywający, rzucający obrońcy, 
skrzydłowi - Robert Grabowski 
(1972/180), Piotr Górnik (1981/188), 
Andrzej Górnik (1979/187), 
Andrzej Szymczak (1986/186), 
Przemysław Stańczyk (1978/185), 
Dariusz Rusek (1978/185), 
Tomasz Dawidowicz (1976/186), 
Grzegorz Gruszka (1992/178), 
Sławomir Genda (1989/184), 
Piotr Bąk (1971/179); środkowi: 
Tomasz Janicki (1996/203), Paweł 
Matejka (1993/207), Paweł Janicki 
(1991/198).

W porównaniu z poprzednim 
sezonem ubył przede wszystkim 
Krzysztof Harlak (1985/205), który 
niestety zawiesił karierę koszykar-
ską. Jego miejsce będzie się starał 
uzupełnić jeszcze wyższy Paweł 
Matejka z Opola. Kolejną zmiana 
są terminy rozgrywania spotkań w 
Ozimku, już nie w soboty o 17.00 lecz 
tylko w piątki o 19.30, oczywiście w 
hali sportowej Gminnego Zespołu 
Szkół przy ul. Korczaka 14.

Podczas przygotowań do nowe-
go sezonu PGKiM Ozimek/Grodziec 
rozegrał cztery mecze sparingowe z 
zespołami III lig śląskiej i opolskiej. 
Dwa pierwsze przegrał, a dwa na-
stępne wygrał, jednak w żadnym z 
tych meczów nasz zespół nie zagrał 
w pełnym składzie.

Terminarz sezonu 2013/2014:
11.10.2013 r. godz. 19.30 - PGKiM Ozimek/Grodziec - MKS Strzelce 
Opolskie
18.10.2013 r. godz. 19.30 - PGKiM Ozimek/Grodziec - MKS Otmuchów
25.10.2013 r. godz. 19.30 - OKS Olesno - PGKiM Ozimek/Grodziec
08.11.2013 r. godz. 19.30 - PGKiM Ozimek/Grodziec - Start Meble 
Dobrodzień
23.11.2013 r. godz. 16.00 - KS Orlik Brzeg - PGKiM Ozimek/Grodziec

Runda rewanżowa:
30.11.2013 r. godz. 19.00 - MKS Strzelce  Opolskie - PGKiM Ozimek
08.12.2013 r. godz. 17.30 - MKS Otmuchów - PGKiM Ozimek
13.12.2013 r. godz. 19.30 - PGKiM Ozimek - OKS Olesno
04.01.2014 r. godz. 16.00 - Start Meble Dobrodzień - PGKiM Ozimek
10.01.2014 r. godz. 19.30 - PGKiM Ozimek - KS Orlik Brzeg

Po rundzie zasadniczej zespoły rozegrają  fazę play off,  a następnie 
mecze barażowe o II ligę z dwoma najlepszymi zespołami III ligi śląskiej.

Coach Ozimka

Drużyna PGKiM Ozimek/Grodziec.

Dzień Edukacji Narodowej:

Życzenia i nagrody
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Ozimka zaprosił na-

uczycieli szkół i przedszkoli oraz emerytowanych pedagogów z gminy 
Ozimek na uroczyste spotkanie, zorganizowane 11 października w sali 
widowiskowej Domu Kultury. Wystąpił dla nich kabaret „Słuchajcie” 
z Zielonej Góry. W zaprezentowanych przez artystów kabaretowych 
skeczach nie zabrakło również tych, które w humorystyczny sposób 
przedstawiały trudny żywot nauczyciela. 

Wyróżniający się nauczyciele otrzymali Nagrody Burmistrza Ozimka.

Występ poprzedzony został 
częścią oficjalną, podczas której 
burmistrz Marek Korniak przekazał 
wszystkim nauczycielom życzenia 
oraz podziękowania za trud ich pra-
cy pedagogicznej i wychowawczej 
oraz wszystko, co czynią dla mło-
dzieży. Wyróżniającym się nauczy-
cielom wręczył doroczne Nagrody 
Burmistrza, które w tym roku otrzy-
mali: Barbara Baron - nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, 
Anna Broniarz - nauczycielka 
Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku, 
Mariola Chmielarz - nauczycielka 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Grodźcu, Joanna Dubiel-Stonoga 
- nauczycielka Gminnego Zespołu 
Szkół w Ozimku, Elżbieta Kwapisz 
- dyrektor Przedszkola Publicznego 
nr 5 w Krasiejowie, Violetta Oliwa 
- nauczycielka Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Ozimku, Jolanta 
Proszewska - dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Grodźcu, 
Gabriela Romanowska - nauczy-
cielka Przedszkola Publicznego 
nr 4 w Ozimku, Katarzyna 
Sokołowska-Kolanek - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Krasiejowie 
i Sylwia Widawska - nauczyciel-
ka Gminnego Zespołu Szkół w 
Ozimku. Burmistrz poinformował 
również, że nagrodą Opolskiego 
Kuratora Oświaty została uhonoro-
wana Danuta Kłysińska - dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ozimku. Podziękowania za pra-
cę oraz życzenia złożyła również 
wszystkim nauczycielom Leonarda 
Płoszaj - wicestarosta opolski, a 
zarazem była dyrektor Gimnazjum 
nr 1 w Ozimku.  

J. Dziuban

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty
 z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
składam serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów  

i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 
pomyślności w życiu osobistym.

Dziękuję Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz 
wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdo-
bywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.

Życzę zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności 
wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie 
się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym 
autorytetem.

Burmistrz Ozimka
Marek Korniak



W toku sesji przyjęto szereg uchwał 
wynikających z porządku obrad, których 
projekty zostały wcześniej pozytyw-
nie zaopiniowane przez komisje Rady 
Miejskiej. Między innymi, po wysłuchaniu 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu i Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej, radni pozytywnie ocenili re-
alizację budżetu gminy za I półrocze 
2013 r. 

Jedną z podjętych była też uchwała 
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska. Obecny na se-
sji wiceprezydent Opola Krzysztof 
Początek udzielił obszernych informa-
cji oraz odpowiadał na pytania radnych 
dotyczące tworzonego Stowarzyszenia, 
w którego skład wejdzie miasto wo-
jewódzkie Opole i 20 podopolskich 
gmin, w tym również Gmina Ozimek. 

Sesja Rady Miejskiej:

Dobrze realizujemy budżet
Pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miejskiej Ozimka odbyła 

się 23 września z udziałem  kompletu 21 radnych. Rozpoczął ją miły akcent, 
związany z obchodzonymi w ostatnich tygodniach dożynkami. Burmistrz 
Marek Korniak wyróżnił listami gratulacyjnymi i upominkami twórców ko-
rony żniwnej ze Szczedrzyka, która zajęła pierwsze miejsce na dożynkach 
wojewódzkich i reprezentowała Opolszczyznę na dożynkach prezydenckich, 
gdzie zajęła szóste miejsce. 

Stowarzyszenie będzie działało jako 
Związek ZIT (Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne w Polsce), realizując ze 
środków unijnych wspólne projekty, 
rozwijające gospodarczo dany obszar. 

Innym omawianym tematem była 
ocena bazy sportowej w gminie: stan 
i stopień wykorzystania obiektów, sport 
masowy oraz stopień zrealizowanych 
wniosków w tym temacie. Stanowisko 
na ten temat, wypracowane wspólnie 
z Komisją Gospodarczą, przedstawiła 
przewodnicząca  Komisji Oświaty, Sportu 
i Polityki Społecznej radna Danuta 
Derda. Po przegłosowaniu przez rad-
nych, stało się ono stanowiskiem Rady 
Miejskiej Ozimka.

 Na zakończenie sesji omawiano 
sprawy różne i organizacyjne. 

(jad)

Podziękowania dla twórców korony żniwnej ze Szczedrzyka.

W toku obrad podjęto szereg uchwał.

Celem tej wizyty było podpi-
sanie a właściwie rozszerzenie 
układu o współpracy z Powiatem 
Dolińskim, gdzie pierwszy taki akt 
podpisanej umowy miał miejsce 

Delegacja opolska na Ukrainie

Starostowie podpisali akt
W dniach 16 - 20 września br. kilkunastoosobowa grupa przed-

stawicieli Powiatu Opolskiego przebywała na Ukrainie w Rejonie 
Ivano-Frankowskim. 

w 2006 r., ale z administracją sa-
morządową. Obecnie natomiast 
w Starostwie Dolińskim Henryk 
Lakwa  - Starosta Opolski i Sergiej 
Plotnikow - Starosta Doliński pod-
pisali prawomocny akt o przyjaź-
ni i współpracy. Gminę Ozimek 
reprezentowali radni powiatowi: 
Leonarda Płoszaj - Wicestarosta 
Opolski i Norbert Halupczok - 
Przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej. 

Opolanie uczestniczyli także 
w obchodach 50 - lecia założe-
nia ośrodka i szkoły dla niewi-
domych dzieci w Wygodzie. Od 

kilku już lat samorząd opolski te 
dzieci wspomaga, organizując 
letni wypoczynek, wymianę spor-
tową, kulturalną i współpracę w 
dziedzinie oświaty. Członkowie 

delegacji - radni, przedstawiciele 
samorządów gminnych podarowali 
tym razem dzieciom tego ośrodka 
rowery rehabilitacyjne, zabawki i 
podręczniki do nauki języka pol-
skiego. Wychowankowie natomiast 
odwdzięczyli się różnymi zabawami 
i konkursami angażując członków 
delegacji, a także występami wokal-
nymi i muzycznymi. Mieliśmy okazję 
zwiedzić pracownie do nauki języka 
ukraińskiego i polskiego oraz do 
nauki matematyki, muzyki i masażu.

N.H.



Wykład o historii huty i wiszącego mostu z Ozimka wzbudził duże zaintere-
sowanie.

Pod mauzoleum królowej Luizy w Gransee usłyszeliśmy o historii pomnika 
i jego renowacji.

Uczestnicy konferencji pod narodowym pomnikiem wyzwolenia na berlińskim 
Kreutzbergu.

Uczestnicy konferencji przed domem w którym Karl Schinkel spędził 
dzieciństwo w Neuruppin.

W Muzeum Miejskim w Neuruppin  mieliśmy okazję zobaczyć kolekcję żeliwa 
artystycznego z tak zwanej kolekcji Gunzenhausera.

Zdjęcie z Michaelem Darby, potomkiem Abrahama Darby III, budowniczego 
„Iron Bridge” najstarszego żelaznego mostu na świecie i jego żoną Joyce.



Hasłem przewodnim tego-
rocznego spotkania było motto 
„Gold gab ich für Eiesn” („Złoto 
oddam za żelazo”), upamiętniają-
ce dwusetną rocznicę bitwy pod 
Lipskiem, kończącej zmagania 
narodu pruskiego o wyzwole-
nie spod okupacji Napoleona. 
Trzydniowe obrady stały się oka-
zją do wymiany doświadczeń 
konserwatorskich, poznania 
zabytków okresu industrializacji 
oraz pogłębienia wiedzy o historii 
hutnictwa europejskiego.

Do udziału w tegorocznej 
konferencji zostało także zapro-
szone Stowarzyszenie Dolina 
Małej Panwi, co stało się okazją 
do zaprezentowania historii na-
szej huty i jej wkładu w rozwój 
hutnictwa europejskiego. Już w 
pierwszym dniu obrad prezes 
Stowarzyszenia Józef Tomasz 
Juros  wygłosił wykład zatytu-
łowany „Historia zakładu i mostu 
wiszącego z Pruskiej Królewskiej 
Huty Malapane w Ozimku” 
(Geschichte des Werkes und 
der Hängebrücke der Preußisch-
Königlichen Hütte Malapane in 
Ozimek”). Wykład, prezentujący 
początki królewskiego hutnictwa 
pruskiego na terenie doliny Małej 
Panwi oraz liczne postacie zwią-
zane z naszym zakładem, które 
potem odegrały ważną rolę w 
tworzeniu nowoczesnego hutnic-
twa europejskiego, spotkał się z 
wielkim zainteresowaniem, wywo-
łując wiele żywych i ciekawych 
dyskusji. Dla wielu uczestników 
zaskoczeniem były związki naszej 
huty nie tylko z hutami pruskimi 
w Gliwicach, Chorzowie, Berlinie, 
czy Sayn, ale także powiązania z 
hutnictwem angielskim, moraw-
skim, polskim czy rosyjskim oraz 
jej wpływ na rozwój hutnictwa 
europejskiego XVIII i XIX wieku. 

Największe zainteresowanie 
wzbudziła część wykładu doty-
cząca produkowanych w tamtych 
czasach w naszej hucie żelaznych 

Dumni z naszej historii
W dniach 19-21 września w Berlinie odbyła się konferencja - 3. 

Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa (3. Internationales 
Treffen der Freunde des Eisenkunstgusses), zorganizowana przez 
Fundację Muzeum Miasta Berlina (Stiftung Stadtmuseum Berlin). 
Konferencja zgromadziła nie tylko kolekcjonerów i miłośników 
żeliwa, ale także historyków, naukowców, konserwatorów za-
bytków i dyrektorów muzeów hutnictwa z wielu krajów Europy 
i Stanów Zjednoczonych. 

mostów, które nie tylko służyły 
jako przeprawy, ale także były 
ozdobą i dumą między innymi 
Berlina, Poczdamu, Wrocławia 
czy Petersburga. Na zorganizowa-
nej z okazji konferencji wystawie 
w Märkisches Museum zaprezen-
towano między innymi, nieznany 
nam dotychczas, a zachowany 
do dzisiaj żelazny most parku 
pałacowego w Schteinhöfel koło 
Berlina z roku 1803. Uczestnicy 
mieli także okazję zapoznać się 

z procesem odrestaurowywania 
żelaznego, łańcuchowego mostu 
wiszącego w Ozimku. Bardzo 
wysoko oceniono nie tylko ska-
lę przedsięwzięcia, ale przede 
wszystkim fachowość i rzetel-
ność przeprowadzonych prac 
konserwatorskich. W licznych 
pozostałych wystąpieniach jesz-
cze kilkakrotnie nawiązywano do 
historii naszej huty. Jak pokazały 
kuluarowe dyskusje i komentarze, 
mieszkańcy dzisiejszego Ozimka 
mogą być dumni nie tylko z historii 
i przeszłości naszego miasta, ale 
także z dbałości o swoje zabytki, 
których tak niewiele zachowało 
się we współczesnej Europie i 
w świecie.

Konferencja była też okazją 

do poznania zbiorów żeliwa arty-
stycznego Muzeum Miasta Berlina 
oraz do ciekawej wycieczki śla-
dami Karla Schinkela. Najpierw 
pojechaliśmy do położonej na 
północ od Berlina miejscowości 
Grensee aby zobaczyć pomnik 
- mauzoleum królowej Luizy. To 
wspaniałe, neogotyckie dzieło, 
zostało zaprojektowane przez 
tego rozmiłowanego w żeliwie, 
architekta, projektanta i budowni-
czego. Na miejscu zapoznaliśmy 
się z metodami konserwatorskimi, 
zastosowanymi przy renowacji 
pomnika. Potem wyruszyliśmy 
do miasta Neuruppin, miejsca 
urodzenia Schinkela. Zwiedzając 
miasto, obejrzeliśmy nie tylko jego 
pomnik i dom w którym mieszkał, 
ale mieliśmy także okazję podzi-
wiać wspaniałą kolekcję żeliwa 
artystycznego, znajdująca się w 
zbiorach miejscowego muzeum. 
Na zorganizowanej wystawie zna-
leźliśmy kilka pamiątek związa-
nych z naszą hutą. W końcu, 
zwiedzając po drodze statykę 
zwycięstwa na polu bitewnym 
pod Fehrbellin, dotarliśmy na ber-
liński Kreutzberg. Tam mieliśmy 
okazję poznać historię powstania 
jednego z najważniejszych berliń-
skich zabytków zaprojektowanego 
przez Karla Schinkela -  narodo-
wego pomnika wyzwolenia. Jak 
się okazało, także ten żeliwny, 
neogotycki monument ma po-
średnie związki z naszą lokalną 
historią. Projektantem i budowni-
czym konstrukcji nośnej pomnika 
jest Johann Friedrich Krigar, który 

zaczynał swoją karierę, podobnie 
zresztą jak jego ojciec i dziad, w 
hucie w Ozimku. Mimo, że pomnik 
wielokrotnie był przebudowywany 
i restaurowany, w podziemiach do 
dzisiaj zachowała się oryginalna 
konstrukcja Krigara.

Kolejne, czwarte Spotkania 
odbędą się za dwa lata w an-
gielskim Coalbrookdale, kolebce 
angielskiego hutnictwa, gdzie 
do dziś zachowały się nie tyl-
ko liczne zabytki prezentowane 
przez miejscowe muzeum, ale 
także znajduje się najstarszy na 
świecie żelazny most na rzece 
Severen, słynny „Iron Bridge”. 
Już otrzymaliśmy zaproszenie 
i mamy nadzieję, że i tam histo-
ria naszej huty zostanie godnie 
zaprezentowana.

JTJ
www.sdmp.pl

Pomnik Karla Schinkela w Neuruppin.

Przypominamy, że wykłady 
Stowarzyszenia Doliny Małej 
Panwi odbywają się w każdą 
drugą środę miesiąca o godzi-
nie 19.00 w siedzibie Muzeum 
Hutnictwa w Ozimku przy ulicy 
Hutniczej. Już dziś zapraszamy 
na wyjątkowe wydarzenie 13 
listopada. W ramach wykładu 
odbędzie się prezentacja ma-
kiet huty i okolicy z lat 1796 i 
1854. Przypominamy także, 
że Muzeum Hutnictwa czynne 
jest w każdą sobotę od 10.00 
do 14.00 i w niedziele od 13.00 
do 17.00.



* Życzenia dla jubilatów * Życzenia dla jubilatów * Życzenia dla jubilatów * Życzenia dla jubilatów *

Mszę dziękczynną dla mał-
żonków, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże, odprawił proboszcz ks. 
Marian Demarczyk, który wy-
głosił również okolicznościową 
homilię. Jubilaci przyjęli komu-
nię święta w obu postaciach. 
Odśpiewano im uroczyste Te 
Deum Laudamus, udzielając na 
zakończenie nabożeństwa litur-
gicznego błogosławieństwa oraz 
życząc dalszych lat wspólnego 
pożycia w dobrym zdrowiu. 

(nies)

W intencji małżonków
6 października o godzinie 15.00 w starym kościele w Ozimku 

odprawiona została msza święta w intencji par małżeńskich 
obchodzących w tym roku jubileusze od 25-cio do 60-lecia 
pożycia małżeńskiego. 

Jadwiga Wrzeciono z córką Marią. 

Maria Halupczok z córką Dorotą i wnuczką Ewą.

Jadwiga Proszewska z córką Jolantą. Hildegarda Grzegorczyk z synową 
Eleonorą.



* Życzenia dla jubilatów * Życzenia dla jubilatów * Życzenia dla jubilatów * Życzenia dla jubilatów *

Dwieście lat !
24 września w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni 

jubilaci z naszej gminy świętowali rocznice urodzin oraz ju-
bileusze pożycia małżeńskiego. Serdeczne życzenia zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia złożyli im: 
burmistrz Marek Korniak oraz kierownik USC Ewa Bronder. 

95. urodziny obchodzi-
ła Jadwiga Wrzeciono ze 
Szczedrzyka, która na uroczy-
stość przybyła z córką Marią. 
90. urodziny świętowała Maria 
Halupczok z Antoniowa, przy-
była z córką Dorotą, a towarzy-
szyła jej również wnuczka Ewa 
(kierownik USC). Trzy jubilatki 
obchodziły 85. rocznicę urodzin: 
Jadwiga Proszewska z Ozimka 
z córką Jolantą, Hildegarda 
Grzegorczyk z Krasiejowa z sy-
nową Eleonorą oraz Hildegarda 
Mientus ze Schodni z bratem 
Jerzym. Z okazji 80. urodzin do 
USC przybyło pięciu jubilatów: 
Gerda Panicz z Biestrzynnika z 
synem Norbertem, Erna Świerc 
z Krasiejowa z synem Józefem 
oraz wnukami Gregorem, 
Martinem i Andreasem, Henryk 
Feliks ze Schodni, Hildegarda 
Stryczek z Krasiejowa z sy-
nową Małgorzatą i wnukami 
Krzysztofem i Piotrem oraz 
Adolf Kandziora z Krasiejowa, 
który przybył z żoną Urszulą. 

Do Urzędu Stanu Cywilnego 
przyszły również pary obcho-
dzące jubileusze długolet-
niego pożycia małżeńskiego. 
Szmaragdowe Gody (55-le-
cie) obchodzili Jan i Elżbieta 

Kruczyk ze Schodni, którym to-
warzyszyły córka Marlis i wnucz-
ka Ewelina oraz Stanisław i 
Helena Wiciak z Pustkowa, 
którzy świętowali w towarzy-
stwie córek Danuty i Maryli 
oraz synowej Ireny. Przybyło 
również pięć par małżeńskich 
obchodzących Złote Gody 
(50-lecie): Józef i Alicja Rerich 
ze Szczedrzyka z córką Anitą i 
synem Arnoldem, Jerzy i Ilza 
Niesłony z Dylak z kuzynką 
Urszulą i szwagrem Janem, 
Zbigniew i Olga Radomscy z 
Ozimka, Jan i Renata Gola ze 
Schodni z synem Romualdem 
i synową Klaudią oraz Kurt 
i Małgorzata Wawrzynek z 
Krasiejowa z synową Izabelą 
oraz wnukami Julią i Adamem.

Do złożonych jubilatom 
życzeń dołącza się redakcja 
„Wiadomości Ozimskich”. 

J. Niesłony

Erna Świerc z synem Józefem i wnukami Gregorem, Martinem i Andreasem.

Gerda Panicz z synem Norbertem.Hildegarda Mientus z bratem Jerzym.

Hildegarda Stryczek z synową Małgorzatą i wnukami Krzysztofem i Piotrem.

Henryk Feliks. Adolf Kandziora z żoną Urszulą. 
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Jubilaci urodzinowi.

Jan i Elżbieta Kruczyk  z córką Marlis 
i wnuczką Eweliną.

Stanisław i Helena Wiciak z córkami Danutą, Marylą i synową Ireną.

Józef i Alicja Rerich z córką Anitą i 
synem Arnoldem.

Zbigniew i Olga Radomscy.

Jan i Renata Gola z synem Romual-
dem i synową Klaudią.

Jubilaci urodzinowi.

Jerzy i Ilza Niesłony z kuzynką 
Urszulą i szwagrem Janem.
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Przy pięknej pogodzie i w dobrych 
humorach, korzystali m.in. z zabiegów 
w gabinetach, wykonywanych przez 
wykwalifikowanych rehabilitantów. 
Prowadzona też była gimnastyka, pi-
lates, zajęcia nordic walking pod opie-
ką instruktora oraz kąpiele w Bałtyku. 
Odbywały się wieczorki taneczne, ogni-
ska z pieczeniem kiełbasek i biesiado-
waniem oraz wiele innych atrakcji. Nasi 
seniorzy byli również na wycieczce w 
Trójmieście i wysłuchali koncertu organo-
wego w Oliwie, zwiedzili także Skansen 

Seniorzy na wczasach rehabilitacyjnych.

Seniorzy wypoczywali nad morzem

Opaleni i zadowoleni
Wczasy rehabilitacyjne zorganizowane przez ozimskie Koło Związku 

Emerytów i Rencistów dla seniorów z naszego miasta i gminy, odbyły się 
od 3 do 16 września w Mielnie Unieściu. Ich uczestnicy wrócili do domów 
zadowoleni, opaleni i pełni sił.

Wsi Pomorskiej w Swołowie, zamek i 
rynek w Darłowie, Pomnik Rybaka, most 
rozsuwany, latarnię morską i falochron 
w Darłówku. 

Z tej formy wypoczynku skorzystały 
53 osoby. Wczasy były bardzo udane, 
a grupa dobrze zorganizowana i two-
rzyła miłą atmosferę, za co wszystkim 
uczestnikom dziękuje organizatorka 
wczasów Krystyna Koźlik. Składa także 
serdeczne podziękowania kierowcy za 
bezpieczną jazdę. 

Uczestnicy wczasów

Kurt i Małgorzata Wawrzynek z synową 
Izabelą oraz wnukami Julią i Adamem.

Jubilaci małżeńscy.

Jubilaci małżeńscy.

Jubilaci małżeńscy.



Cały cykl 8 kolejek ligi odby-
wa się pod patronatem i sponso-
ringiem producenta odżywek dla 
sportowców firmy ACTIVLAB oraz 
sportowego forum dyskusyjnego 
SFD.PL które prowadzi transmisje 
live z tych zawodów. W Ozimku 
dodatkowo do pomocy włączyła 
się dyrekcja i nauczyciele Zespołu 
Szkół, Urząd Gminy i Miasta, sklep 
spożywczy Janiny Stonogi  oraz 
Paweł Piechowicz,  właściciel si-
łowni Iron Gym.

Dyscyplina wyciskania wielo-
krotnego polega na wykonaniu 
jak największej liczby powtórzeń 
określonego ciężaru w czasie 
do 5 minut bez przerwy. Aby był 
zaliczony pełny ruch, sztanga 

Wielokrotne wyciskanie sztangi

Dwa rekordy Polski w Ozimku!
Podczas drugich zawodów Polskiej Ligi Wielokrotnego 

Wyciskania Sztangi, które odbyły się 6 października w sali Zespołu 
Szkół przy ul. Częstochowskiej w Ozimku, padły znakomite rezultaty. 

musi dotknąć klatki piersiowej 
i być wyciśnięta do pełnego 
wyprostu ramion, można zatrzy-
mywać ciężar u góry, nie wolno 
natomiast na klatce piersiowej.

Oficjalnego otwarcia zawodów, 
wspólnie z ich organizatorem i 
spikerem Piotrem Bąkiem do-
konał Burmistrz Ozimka Marek 
Korniak. Również on jako pierwszy 
zmierzył się z ciężarem 50% wagi 
ciała, wyciskając sztangę 40 razy. 
Następnie do rywalizacji przystąpili 
zawodnicy i zawodniczki oraz ama-
torzy. W sumie wystartowało około 
30 osób, zawody trwały ponad 4 
godziny, a wstęp dla kibiców był 
bezpłatny.

Wyniki poszczególnych 

konkurencji:
100 kg mężczyzn:
1. Andrzej Kocyła (Złotoryja) 

59 powtórzeń
2. Konrad Fornalczyk (Turek) 

43 powtórzenia
3. Grzegorz Dyrcz (Tychy) 30 

powtórzeń
4. Krzysztof Stryczek (Tychy) 

29 powtórzeń
5. Piotr Bąk (Ozimek) 25 

powtórzeń
30 kg kobiet:
1. Bettina Razzuoki-Korkis 

(Wrocław) 111 powtórzeń
2.Marta Matuszewska 

(Wrocław) 77 powtórzeń
3. Patrycja Woźniak (Wrocław) 

65 powtórzeń
4. Marta Lech (Wrocław) 61 

powtórzeń
5. Iwona Musiał (Ozimek) 33 

powtórzenia
Na 20 kg wystartowała również 

najmłodsza zawodniczka Kamila 
Wróblewska z Ozimka (15 lat) 38 
powtórzeń

60 kg mężczyzn:
1.Tadeusz Homańczuk 

(Wrocław) 130 powtórzeń - wy-
równany rekord Polski!

2. Andrzej Kocyła (Złotoryja) 
106 powtórzeń

3. Grzegorz Dyrcz (Tychy) 103 
powtórzenia

4. Piotr Bąk (Ozimek) 80 
powtórzeń

5. Konrad Fornalczyk (Turek) 
72 powtórzenia

50 % wagi ciała zawodnicy 
ligowi:

1. Jacek Brodzik (Rybnik) 
217x32,5kg - rekord Polski 
mężczyzn!

2. Michał Bojanowicz (Wrocław) 
191x37,5kg

3.Tadeusz Homańczuk 
(Wrocław) 189x42,5kg

4. Bettina Razzuoki-Korkis 
(Wrocław) 170x25kg - rekord Polski 
kobiet!

5. Andrzej Kocyła (Złotoryja) 
155x50kg

6. Grzegorz Dyrcz (Tychy) 
151x45kg

7. Piotr Bąk (Ozimek) 131x45kg
8. Michał Zawisz (Tychy) 

100x45kg
9. Zbigniew Borowski (Wrocław) 

77x42,5kg
10. Marta Lech (Wrocław) 

58x30kg
50% wagi ciała amatorzy: 
1.Dariusz Kłodziński 

(Jędrychowice) 107x32,5kg 
2. Szymon Stonoga (Ozimek) 

104x35kg
3. Andrzej Feliks (Ozimek) 

104x40kg
4. Grzegorz Kowalski (Kietrz) 

102x32,3kg
5. Michał Król (Ozimek) 

86x40kg 
6. Adam Hałajko (Ozimek) 

58x40kg 
7. Mateusz Szymik (Ozimek/

Biestrzynnik) 55x40kg - najmłodszy 
zawodnik ligi (16 lat).

Podczas kilkugodzinnych zma-
gań można było skorzystać z de-
gustacji napojów firmy Activlab, a 

Zawody wielokrotnego wyciskania sztangi w Ozimku

także zregenerować siły w bufecie 
przygotowanym przez nauczycielki 
Zespołu Szkół. Wszyscy zawod-
nicy, bez względu na osiągnięte 
miejsce i wynik, otrzymali od or-
ganizatora pamiątkowe koszulki 
ufundowane prze Gminę Ozimek 
i produkty sponsora Activlab. Na 
zakończenie odbyła się dekoracja 
na podium w poszczególnych kate-
goriach, której wspólnie z hostes-
sami dokonał spiker zawodów,  a 
zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymali 
tradycyjnie atrakcyjne nagrody od 
sponsora ligi. Kolejna edycja ligi 
już 19 października w Sieradzu.

(d)




