
20 września w imprezie, której 
współorganizatorem oprócz Urzędu 
Miasta i Gminy w Kolonowskiem 
i tamtejszego Centrum Kultury był 
Urząd Miejski w Ozimku, uczestni-
czyły setki mieszkańców nie tylko 
gminy Kolonowskie a fanty na lo-

Festyn na rzecz osieroconych dziewczynek

Pomogliśmy Liliannie i Wiktorii
Wielkim sukcesem zakończył się festyn charytatywny w Kolo-

nowskiem na rzecz dwójki dzieci: Lilianny i Wiktorii, których rodzice 
zginęli w wypadku drogowym.

terię przekazały także firmy z na-
szej gminy.

W specjalnym programie wy-
stąpiła też nasza artystka - Julia 
Ledwoch ze Szczedrzyka, obok 
zespołów Nutschell i Voyager oraz 
Dominiki i Janusza Żyłki  a pokaz 
kulturystyki dał nasz mistrz Ra-
fał Domin.

W imprezie uczestniczyli przed-
stawiciele władz gminy Ozimek 
z burmistrzem Janem Labusem, 
wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej 
Aldoną Góźdź i radnym - Leszkiem 
Jaremko. Zresztą aukcje cieszyły się 

wielkim powodzeniem. Na przykład 
koszulkę piłkarza Kuby Błaszczy-
kowskiego wylicytowano na kwo-
tę 500 złotych a zwycięzca licytacji 
Janusz Żyłka zwrócił ją ostatecznie 
rodzinie dziewczynek. 

wit

Na wstępie obrad radni z Przewod-
niczącym Krzysztofem Kleszczem 
i Burmistrzem Ozimka Janem Labu-
sem złożyli podziękowania przedsta-
wicielom Stowarzyszenia Dolina Małej 
Panwi panom Józefowi Tomaszowi 
Jurosowi i Romanowi Jarosińskiemu 
za organizację Święta Mostu i Żeliwa 
(relacja na str.: 16-17).

List gratulacyjny i kwiaty wręczono 
również Julii Ledwoch, wokalistce ze 
Szczedrzyka za wybitne osiągnięcia 
podczas Festiwalu The Voice of Spain 
2015. Przypominamy, że wnioskodawcą 
był radny Joachim Wiesbach.

Podczas obrad poruszono wiele 
kwestii w tym między innymi: zagospo-
darowania odpadów, zadań zleconych 
gminy, oceny bazy sportowej, potrzeb 
inwestycyjnych i remontowych, wyko-
rzystania obiektów sportowych.

Uchwalono między innymi nastę-
pujące uchwały: w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania w EMC 
Instytut Medyczny Szpital Św. Rocha 
w Ozimku, w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości 

Sesja Rady Miejskiej w Ozimku

Pierwsza po wakacjach
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Ozimku po przerwie wakacyjnej miała 

miejsce 21 września br. 

i w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2015 rok.

Z obrad wycofano uchwa-
łę w sprawie zwolnienia od po-
datku od nieruchomości nowych 
inwestycji na terenie Gminy Ozi-
mek w ramach pomocy de minimis.

Ponadto Burmistrz złożył kwartalne 
sprawozdanie ze swojej działalności, 
w którym wymienił najważniejsze wyda-
rzenia z tego okresu: Dożynki Gminne 
w Schodni, Święto Mostu i Żeliwa, ju-
bileusze zespołów ludowych oraz de-
legacje do zagranicznych partnerów 
z Prerova i Rymarova, a także zajęcie 
drugiego miejsce w konkursie koron 
żniwnych przez sołectwo Dylaki podczas 
Dożynek Wojewódzkich w Byczynie. 
Burmistrz poinformował również, że 
gmina otrzymała refundację wydatków 
poniesionych na remont Domu Kultury 
a w kwestiach gospodarczych udało się 
zmniejszyć koszty związane z gospo-
darką odpadami. Zaznaczył również, że 
gmina prowadzi dalsze rozmowy z hutą, 
które mają dobre rokowania.

Marcin Widera



Odwiedziny te miały miejsce 
w okolicznościach wyjątkowo uro-
czystych. W tym czasie bowiem, 
w Heinsbergu, obchodzono Schut-
zenfest (Święto Strzelców), na któ-
rym był obecny również honorowy 
gość,  Charles-Louis Książe z Me-
rode, prezydent Europejskiej Fede-
racji Strzelców.

Święto Strzelców obchodzone 
jest hucznie szczególnie w małych, 
niemieckich miasteczkach. Polega 
ono na wybraniu króla strzelców. 
Warto wyjaśnić, że w każdym mia-
steczku organizującym te święto 
jest kilka ferajn, czyli grup osób 
zaabsorbowanych tym świętem 
i angażujących się aktywnie w jego 
przygotowanie. Każda ferajna po-
siada odrębne stroje i emblematy. 
Do ferajny mogą należeć tylko męż-
czyźni i tylko oni biorą udział w za-
wodach w strzelaniu do ptaka. Ptak 
jest drewniany i posiada królewskie 
atrybuty: koronę, berło i flet.

Kto ustrzeli ostatnią część ptaka 
zostaje królem. Konkurs w Heinsber-
gu wyłonił nowego króla. Wyczyn 
zestrzelenia ptaka udał się ponad-
to burmistrzowi Janowi Labusowi 
a nagrodę pieniężną, jaką wygrał 
przeznaczył na Stowarzyszenie 
Strzelców w Heinsbergu.

Oprócz uczestnictwa w spotka-
niach związanych z obchodzonym 
w Heinsbergu świętem, delegacja 
z Ozimka brała również udział w roz-
mowach pomiędzy miastami part-
nerskimi, gdzie stronę Heinsberga 
reprezentowali, burmistrz Heinsberga 
Wolfgang Dieter, przewodniczący 
Komisji do Spraw Partnerstwa Albert 
Heitzer oraz pracownicy tamtejszego 

OZIMEK - HEINSBERG

Intensyfikacja partnerstwa
W dniach 25-27.09.2015 r. , delegacja z Ozimka w osobach burmistrza 

Jana Labusa, radnego powiatowego Antoniego Grytza, wiceprzewodni-
czącej Rady Miejskiej w Ozimku Aldony Góźdź oraz mieszkańca naszej 
gminy Rolanda Mrocheń, odwiedziła nasze miasto partnerskie Heinsberg.

urzędu gminy Gerd von Helden i  
Holger Louis. 

Rozmowy przyniosły wymierny 
efekt w postaci wielu konkretnych 
ustaleń, mających na celu intensy-
fikację współpracy oraz uczczenie 
25-lecia istnienia partnerstwa między 
naszymi miastami. Postanowiono 
między innymi, iż wspólnie zorga-
nizujemy wymianę szkolną między 
ozimską młodzieżą gimnazjalną 
i odpowiednią szkołą z Heinsberga. 
Ustalono również, iż obchody 25-le-
cia współpracy odbędą się w dniach 
23.06.2016 r. - 26.06.2016 r. u nas 
w Ozimku oraz między 15.06.2017 
r. - 18.06.2017 r. w Heinsbergu. 
Zgodnie przyjęto, iż w ramach tych 
obchodów wzmożemy współpracę 
między orkiestrami naszych miast, 
strażami pożarnymi oraz grającymi 
w skata.

Obydwie strony wyraziły nadzie-
ję, że współpraca będzie się rozwijać 
również między duszpasterzami  na-
szych miast oraz między bractwami 
strzeleckimi tzn Bractwem Strzelców 
Hutniczych Małapanew oraz strzel-
cami z Heinsberga.

W trakcie tych rozmów wspomi-
nano często prawie ćwierćwiecze 
naszej współpracy, nieocenioną po-
moc, jaką nieraz otrzymywaliśmy od 
Heinsberga, między innymi, w okre-
sie powodzi z 1997 r. oraz liczne mile 
spędzone chwile miedzy mieszkań-
cami i organizacjami naszych miast.

Jesteśmy wdzięczni za ser-
deczne przyjęcie w Heinsbergu 
i pełni nadziej co do rozwoju na-
szego partnerstwa.

Aldona Góźdź

Festiwal jest organizowany co 
3 lata, z myślą o prezentacji kultu-
ry mniejszości niemieckiej w całej 
Polsce przez Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kultu-
ralnych w Polsce oraz Niemieckie 
Towarzystwo Społeczno-Kultural-
ne we Wrocławiu. Gości przywitali 
przewodniczący ZNSSK Bernard 
Gaida oraz przewodnicząca NTSK 
Renata Zajączkowska. W części 
oficjalnej wystąpiło wielu dostojnych 
gości, do których należeli Rolf Nikel 
Ambasador RFN, Stanisław Hu-
skowski sekretarz stanu w MAiC 
oraz pełnomocnik rządu RFN ds. 
mniejszości Hartmut Koschyk.

Do Wrocławia pojechały dwa 
autobusy, łącznie 100 osób z na-
szej gminy uczestniczyło w uroz-
maiconym programie artystycznym, 
w ramach którego wystąpili również 

V. Festiwal Kultury Niemieckiej 2015

Widoczni we Wrocławiu
26 września br. Mniejszość Niemiecka z gminy Ozimek uczestniczyła 

w Festiwalu Kultury Niemieckiej w Hali Stulecia we Wrocławiu. Dla 
kilku tysięcy widzów przygotowano 27 występów muzycznych talen-
tów mniejszości niemieckiej i liczne stoiska informacyjne. Punktem 
kulminacyjnym był koncert gwiazdy szlagierów - Andy Borga.

nasi reprezentanci. Należeli do 
nich solistka Julia Ledwoch (DFK 
Szczedrzyk) Miriam Brandt (DFK 
Krzyżowa Dolina), która przed-
stawiła wyjątkowy kabaret oraz 
Agnieszka i Anna Lyp (obie DFK 
Stara Schodnia), jak również To-
biasz Ledwoch (DFK Szczedrzyk) 
członkowie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Chrząstowic. W programie 
wystąpiło również wiele innych zna-
nych artystów m.in. Norbert i Aneta, 
Zuzanna Herud i Karolina Trela. 
Wszyscy jednak czekali na koncert 
austriackiego piosenkarza i gwiazdy 
niemieckich szlagierów Andy Borga.

Przewodniczący Zarządu MiG 
TSKN Ozimek Klaus Leschik ser-
decznie dziękuje w imieniu uczest-
ników V edycji Festiwal Kultury 
Niemieckiej organizatorom imprezy.

M.W.





Pielęgnują kresowe tradycje
10-lecie Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”

Po raz pierwszy w swojej historii Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” 
zorganizowało imprezę wyłącznie dla swoich członków i sympatyków 
oraz zaproszonych gości. 3 października w świetlicy wiejskiej w Grodź-
cu świętowano jubileusz 10-lecia działalności. Na uroczystość przybyli 
członkowie Stowarzyszenia z osobami towarzyszącymi, zespoły ludowe 
„Grodziec” i Jutrzenka” oraz liczne grono sympatyków Stowarzyszenia.

Na ręce prezesa Stowarzysze-
nia Krzysztof Kleszcza gratulacje i 
życzenia przekazali m.in.: burmistrz 
Ozimka Jan Labus, sołtys Zdzi-
sław Adamski z przewodniczącą 
Rady Sołeckiej Alicją Bogusz, 
dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej Ja-
rosław Gałęza, dyrektor Domu Kul-
tury w Ozimku Helena Gruszka dy-
rektor SP w Grodźcu Dorota Mro-
zek oraz sekretarz gminy  Barbara 
Durkalec, która wręczyła prezeso-
wi urodzinowy tort. W trakcie spo-
tkania przybył również wicemarsza-
łek województwa opolskiego To-
masz Kostuś z życzeniami i listem 
gratulacyjnym. Wszyscy życzyli za-
rządowi i członkom Stowarzyszenia 
dalszej owocnej działalności na 
rzecz pielęgnowania i kultywowa-
nia kultury kresowej. Uroczystości 
towarzyszyła wystawa fotograficz-
na obrazująca najważniejsze wyda-
rzenia z 10-letniej historii działalno-
ści Stowarzyszenia. Zaprezentował 
je także w skrócie prezes Krzysztof 
Kleszcz, a z okazji jubileuszu 10-le-
cia ukazało się specjalne wyda-
nie biuletynu „Pryzmat”, w którym 
przedstawiono realizowane przez 
minione 10 lat działania na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego, 
pielęgnowania kresowych tradycji i 
zwyczajów oraz inne inicjatywy na 
rzecz lokalnej społeczności. 

Zebranie założycielskie Stowa-
rzyszenia „Nasz Grodziec” odbyło 
się w 2005 r. z inicjatywy Przemy-
sława Kubowa. Wzięło w nim udział 
25 osób, z których 19 zostało człon-
kami organizacji.  Stowarzyszenie 
włączyło się w protesty mieszkańców 
wsi przeciw prowadzeniu tranzytu 
samochodów środkiem Grodźca. Zor-
ganizowano wówczas trzy blokady 
drogi. Członkowie Stowarzyszenia 
pracowali przy remoncie budynku 
byłej kuźni, który z czasem stał się 
jego siedzibą. Zbierano także fun-
dusze na wypoczynek letni polskich 
dzieci z Wilna. W 2008 r. nastąpiły 
zmiany we władzach Stowarzyszenia, 
a nowy zarząd sformułował cele dzia-
łania i postanowił zadbać o fundusze. 
Ważną dziedziną stała się ochrona 
dziedzictwa kulturowego, tak w sfe-
rze materialnej jak i niematerialnej. 
Do najważniejszych działań chronią-
cych dziedzictwo materialne należy 
renowacja pomników nagrobnych 
na cmentarzu w Biłce Szlacheckiej, 
zwłaszcza odnowienie pomnika ks. 
Adama Hentschela, zamordowane-

go przez Ukraińców w 1918 r. Dużo 
uwagi poświęcono pielęgnowaniu 
kresowych tradycji i zwyczajów oraz 
popularyzowaniu historii lokalnej. 
Przeprowadzono akcję „Opowiedz 
mi swoje życie”, nagrywając wspo-
mnienia najstarszych mieszkańców 
wsi. Innym działaniem było zebranie 
starych fotografii, z których zorga-
nizowano wystawę, a później wy-
dano album dokumentujący życie 
mieszkańców Grodźca do 1945 r. 
W ramach ochrony dziedzictwa 
kulinarnego najpierw było lepienie 
i sprzedaż pierogów, później konkurs 
„Kresowe smaki” i warsztaty kulinar-
ne, a podsumowaniem tych działań 
stała się książka „Kuchnia mojej 
babci. Kresowe przepisy kulinarne 
z Grodźca”. Z działającymi we wsi 
zespołami „Grodziec” i „Jutrzenka” 
wydano dwupłytowy album „Piosenki 
ludowe z Grodźca”, utrwalając na 
nim piosenki przywiezione z Kresów, 
które w swoim repertuarze mają oba 
zespoły. Działaniem przypominającym 
dawne zwyczaje i obrzędy była insce-
nizacja „Wesele kresowe”, wystawia-
na sześciokrotnie z bardzo dobrym 
przyjęciem. Kultywowaniem tradycji 
było też kolędowanie w święto Trzech 
Króli, a popularyzowaniem historii 
lokalnej przedstawienie „Skrzynia - 
rzecz o wypędzeniach”, przypomina-
jące dramatyczne wydarzenia z 1945 
r. Historię Kresów można było poznać 
podczas prezentacji multimedialnych 
Tomasza Kuby Kozłowskiego 
z Domu Spotkań z Historią w War-
szawie. Odbyła się także wystawa 
fotograficzna przedstawiająca życie 
dzisiejszej Verchnej Biłki, a także wy-
stawa obrazów Józefa Lewczaka 
„Mój Lwów”.

Od początku Stowarzyszenie było 
nastawione na organizowanie zajęć 
dla dzieci, m.in. półkolonii letnich (8 
razy) i zimowych (7 razy), podczas 
których dzieci mogły sporo zobaczyć 
i czegoś się nauczyć. Było też spo-
ro wycieczek oraz ciekawe zajęcia 
w kuźni - plastyczne, muzyczne, 
możliwość skorzystania z pomocy 
logopedy, matematyka, warsztaty 
fotograficzne i inne, jednorazowe 
imprezy. Dla dorosłych odbywały 
się zajęcia aerobiku, jogi, spotkania 
z dietetyczką, kursy komputerowy, 
języka angielskiego i projektowania 
ogrodów, warsztaty zdobienia pisa-
nek. Organizowane są mistrzostwa 
Grodźca w szachy i „Kota”. Do wszyst-
kich mieszkańców skierowane były 

propozycje autokarowych wycieczek, 
w tym coroczna wycieczka na Ukra-
inę, natomiast w ubiegłym roku odbyła 
się 11-dniowa wymiana młodzieży 
w Poroninie, w której uczestniczyła 
młodzież z Grodźca oraz miasta Ko-
notop na wschodzie Ukrainy. Znakiem 
rozpoznawczym Stowarzyszenia są 
wycieczki rowerowe, organizowane 
od 2008 r., kiedy odbyła się wyprawa 
rowerowa z Grodźca do Biłki Szla-
checkiej, a rok później rajd „Szlakami 
kresowych twierdz”. Trzecia wielo-
dniowa wyprawa odbyła się w 2010 
r., a jej trasa wiodła z Suwałk do 
Rygi, a następnie do Wilna. W 2012 
r. powstała sekcja rowerowa Cyklista, 
która organizuje jedno- i kilkudniowe 
wycieczki rowerowe.

Swoją bogatą działalność Stowa-
rzyszenie finansuje z różnych źró-
deł, m.in. ze składek członkowskich, 
odpisu 1% podatku, a także dotacji 
i grantów uzyskanych z Fundacji 
Wspomagania Wsi, Fundacji Pomoc 
Polakom na Wschodzie, Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013 Działanie 413, Narodowego 
Centrum Kultury, Powiatu Opolskie-
go i Gminy Ozimek, która na różne 
podejmowane działania przyznała 19 
dotacji. Stowarzyszenie może również 
liczyć na pomoc Ośrodka Integra-
cji i Pomocy Społecznej w Ozimku, 
zwłaszcza przy organizowaniu zajęć 
dla dzieci. Wszystkim darczyńcom 
Zarząd Stowarzyszenia składa ser-
deczne podziękowania. 

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”, 
powstałe na bazie liderów odnowy 
wsi, od samego początku wypełnia 
kluczową rolę w formułowaniu i wdra-
żaniu strategii rozwoju wsi Grodziec 
w oparciu o miejscowe zasoby, w tym 
zasoby dziedzictwa kulturowego. Ak-
tywizuje i integruje lokalną społecz-
ność w działaniach na rzecz poprawy 
warunków i jakości życia. W hierarchii 
jego działań wiodące miejsce zajmuje 
zachowanie walorów historycznych 

wsi, wyrównywanie standardów 
starych i nowych zasobów, popra-
wa estetyki otoczenia i ogólnodo-
stępnej przestrzeni publicznej. Jego 
działania wzbudzają zainteresowanie 
także poza Grodźcem. Z zasobów 
fotograficznych Stowarzyszenia 
korzystała Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu, robiąc wystawę 
„Kresowianie na Śląsku Opolskim”. 
Stowarzyszenie jest zapraszane na 
Wojewódzkie Dni Kresowe, a przygo-
towana inscenizacje były prezentowa-
ne w wielu miejscowościach. W 2014 
r. Stowarzyszenie było partnerem 
w międzynarodowym projekcie Me-
eting the Odyssey organizowanym 
w Polsce przez Teatr Lalki i Aktora 
w Opolu. W ramach projektu zor-
ganizowano 4 imprezy, w tym dwie 
wspólnie z zespołami „Jutrzenka” 
i „Grodziec”. Wielokrotnie Grodziec 
był obecny w audycjach Radia Opole 
i Katowice, w TVP Opole i na antenie 
ogólnopolskiej (Teleexpres). Zamie-
rzeniem Stowarzyszenia na najbliższe 
lata jest utworzenie w Grodźcu Regio-
nalnego Centrum Kultury Kresowej.

J. Dziuban 



85. urodziny świętowa-
li: Genowefa Bańkowska, 
Hildegarda Bukowska, Danuta 
Horzinek (z wnuczką Bogną) - 
wszystkie jubilatki z Ozimka oraz 
Paweł Wojtynek ze Schodni (w 
towarzystwie córki Anny), zaś 80. 
urodziny świętowali: Adelajda 
Pająk (z mężem Józefem i córką 
Wandą) i Róża Grabowska (z 
zięciem Waldemarem i córką 
Dorotą) - obie nestorki z Ozimka 
oraz Gertruda Pikos z Pustkowa 
(z synową Gabrielą).

Diamentowe Gody (60. lecie 

Dwieście lat !!! 
8 października do Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku przybyli zaproszeni jubilaci urodzino-

wi oraz małżeńscy w towarzystwie najbliższych. Życzenia złożyli im burmistrz Jan Labus oraz 
kierownik USC Ewa Bronder.

pożycia małżeńskiego) obcho-
dzili: Antonia i Roman Kwaśny 
z Dylak, którzy przybyli w to-
warzystwie synowej Elżbiety. 
Trzy pary małżeńskie święto-
wały 55 lecie pożycia małżeń-
skiego (Szmaragdowe Gody): 
Kazimiera i Józef Majchrzak 
z Antoniowa, Stefania i Emil 
Sikora z Dylak (z synową Sylwią 
i wnuczką Mirelą) oraz Barbara 
i Kryspin Olszewscy z Ozimka 
(w towarzystwie wnuczki Kasi). 
Natomiast pięć par obchodziło 
50. lecie pożycia małżeńskiego 

(Złote Gody): Danuta i Jan 
Musiał oraz Jadwiga i Ludwig 
Spyra (z synem Adrianem i sy-
nową Krystyną) - obie pary z 
Ozimka, Krystyna i Ryszard 
Buczek z Antoniowa, Teresa 
i Jan Mróz z Krasiejowa (w 
towarzystwie córki Bernadety) 
oraz Łucja i Józef Hermann ze 
Szczedrzyka (wspólnie z wnu-
kiem Danielem)

Wszystkim jubilatom wręczo-
no okolicznościowe dyplomy oraz 
kwiaty. Do życzeń przyłącza się 
redakcja „WO”.

Jan Niesłony  Gertruda Pikos z synową Gabrielą.

Krystyna i Ryszard Buczek. Kazimiera i Józef Majchrzak.

Łucja i Józef Hermann wspólnie z wnukiem Danielem. Antonia i Roman Kwaśny w towarzystwie synowej Elżbiety.



Genowefa Bańkowska. Hildegarda Bukowska.Danuta i Jan Musiał.

Teresa i Jan Mróz w towarzystwie córki Bernadety.

Barbara i Kryspin Olszewscy w towarzystwie wnuczki Kasi.

Stefania i Emil Sikora z synową Sylwią i wnuczką Mirelą.

Jadwiga i Ludwig Spyra z synem Adrianem i synową Krystyną.



Jubilaci urodzinowi.

Danuta Horzinek z wnuczką Bogną. Paweł Wojtynek w towarzystwie córki 
Anny.

Róża Grabowska z zięciem Waldema-
rem i córką Dorotą.

Adelajda Pająk z mężem Józefem i 
córką Wandą.

Premierowa edycja Targów 
Opole Senior Expo, była odpo-
wiedzią na potrzeby starszych 
mieszkańców województwa, po-
szukujących usług i produktów 
dedykowanych seniorom. Firmy, 
instytucje publiczne i organizacje 
pozarządowe wyszły naprzeciw 
tym oczekiwaniom i zaprezento-
wały się podczas targów. Seniorzy 
mieli możliwość udziału w warsz-
tatach, wykładach i imprezach to-
warzyszących.

W targach uczestniczyła 
również spora grupa seniorów 
z gminy Ozimek, którzy wzięli 
udział w wydarzeniu dzięki sfi-
nansowaniu kosztów transportu 
z budżetu gminy.

Targi Senioralne
Pierwsze w Opolu

Z inicjatywy Wojewody Opolskiego 23. września br. w Centrum 
Wystawienniczo Kongresowym w Opolu odbyły się I Targi Senioralne.

Eksperci, politycy, a także 
przedstawiciele samorządów za-
stanawiali się w trakcie panelu 
poświęconego srebrnej gospodar-
ce, jakie należy podjąć działania 
i jak mądrze prowadzić politykę 
senioralną. 

Obecny był także burmistrz Jan 
Labus, który wspólnie z nestora-
mi z naszej gminy uczestniczył 
w targach.

Organizatorami wyjazdu byli 
UGiM w Ozimku oraz DK w Ozimku.

Opiekunami grupy były p. Iwo-
na Wiercińska z UGiM w Ozim-
ku oraz p. Iwona Wiesbach z DK 
w Ozimku.

Marcin Widera



Miejscem noclegowym był 
tradycyjnie sprawdzony już pen-
sjonat Villa Panorama w Kletnie, 
którego właściciele traktują naszą 
grupę prawie jak domowników. Po 
zakwaterowaniu zasiedliśmy w to-
warzystwie burmistrza i sekretarza 
Stronia Śląskiego do wyśmienitej 
kolacji, do której gospodarze po-
dali pieczonego prosiaka i inne 
smaczności. Biesiada ta z pew-
nością na długo pozostanie w pa-
mięci uczestników wycieczki. Rok 
temu kolacji towarzyszył mecz 
siatkówki Polska-Kamerun, tym 
razem naszą uwagę dzieliliśmy 
na rozmowy i mecz piłki nożnej 
Polska - Niemcy. Po kolacji i prze-
granym niestety meczu oddaliśmy 
się w końcu zabawie, aby usatys-
fakcjonować zdesperowanego już 
discjockeya. 

Następnego dnia udaliśmy 
się do Lądka Zdroju - Lutyni, aby 
odbyć rekreacyjny spacer na Bo-
rówkową Górę- szczyt wznoszący 
się w Górach Złotych na granicy 
polsko - czeskiej ok. 900 m n.p.m. 
Pogoda tego dnia była idealna 
do pieszej wędrówki w to histo-
ryczne miejsce. Tutaj w latach 
80 - tych odbyło się kilkakrotnie 
spotkanie polskich i czeskich opo-
zycjonistów. 21 sierpnia 1987r. 
na szczycie spotkali się działa-
cze Solidarności z Polski i Cze-
chosłowacji. Ze strony polskiej 
uczestniczyli w nim min. Zbigniew 
Bujak, Zbigniew Janas, Jacek 
Kuroń, Józef Pinior, Mieczysław 
Piotrowski i Danuta Winiarska.

Stronę czeską reprezentowali 
min.  Vaclaw Havel - późniejszy 
prezydent Czech i Jiri Dienst-
bier - późniejszy minister spraw 
zagranicznych.  W czerwcu 1988r. 
odbyło się na szczycie spotka-
nie ponad 20 młodych działaczy 
z polskich i czechosłowackich 
ugrupowań opozycyjnych. Ko-
lejne legalne już spotkanie na 
Borówkowej było jedną z trzech 
demonstracji, które odbyły wów-
czas się na granicy polsko-cze-
skiej w sprawie otwarcia granic. 
W  2005r. postawiono na szczycie 
tablice upamiętniające wydarzenia 
z lat 80. XX  wieku. Prawie wszy-

Wycieczka członków SMK do Kotliny Kłodzkiej

Szlakiem „Solidarności”
Kolejny słoneczny weekend września i kolejny udany wyjazd 

członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa 
w Kotlinę Kłodzką. Tym razem zahaczyliśmy również o Cze-
ski Broumov.

scy uczestnicy wycieczki weszli 
na wieżę widokową, która działa 
tam od 2006 r. Z góry przy pięknej 
pogodzie rozciąga się panorama 
na Morawy, Śląsk, ziemię kłodzką 
i Pogórze Sudeckie. 

Usatysfakcjonowani ładnymi 
widokami i dobrym piwem zeszli-
śmy do autobusu, aby udać się na 
obiad do „Polskiej Chaty” w Ląd-
ku Zdroju. Następnie uczestnicy 
wycieczki odbyli spacer po uzdro-
wisku „Wojciech”, wysłuchali kon-
certu muzycznego i raczyli się 
leczniczymi wodami podziwiając 
walory tego miejsca. Wieczorem 
podczas zajadaliśmy się pstrą-
gami w knajpce „Nad Stawami”.

W niedzielę zmieniła się już 
pogoda, co nie przeszkadza-
ło nam w kontynuacji wyciecz-
ki. W tym dniu zaplanowaliśmy 
zwiedzić klasztor benedyktynów 
w Broumovie uznany za czeski za-
bytek narodowy. Zespół klasztorny 
obejmuje: kościół pod wezwaniem 
św. Wojciecha, a w nim refek-
tarz  z kopią Całunu Turyńskiego z 
1651 r. oraz ogromną bibliotekę, 
a także Muzeum Ziemi Broumo-
vskiej.

Po dawce wrażeń duchowych 
udaliśmy się do klasztornego bro-
waru Opat znajdującego się na 
peryferiach miasta, aby poznać 
produkcję zakładu, zwiedzić 
muzeum produkcji piwa, jak i za-
czerpnąć doznań smakowych. 
Po zapoznaniu się z wszystkimi 
procesami prowadzącymi do wy-
tworzenia złotego trunku jakim 
jest piwo, mogliśmy oddać się 
degustacji różnych jego gatunków.  
Po drobnych zakupach udaliśmy 
się na obiad w restauracji „U ge-
nerała Laudona”, a później już 
w drogę powrotną.

Wszyscy uczestnicy dziękują 
Wernerowi Klimkowi - wicepre-
zesowi Stowarzyszenia Miłośni-
ków Krasiejowa za bardzo dobrze 
zorganizowaną wycieczkę, duże 
zaangażowanie w jej sprawny 
przebieg i wyrażają nadzieję na 
kolejny integracyjny wyjazd w na-
stępnym roku.

Sylwia Widawska



Jest to stowarzyszenie, które 
działa w na terenie całej Polski, 
gdzie w dużych miastach two-
rzy swoje oddziały i koła. PSPiA 
KLANZA jest organizacją Non 
Profit działającą na rzecz wszyst-
kich ludzi niezależnie od wieku, 
wykształcenia, zdolności, zawo-
du, pochodzenia czy zamożności. 
Staramy się, aby świat wokół nas 
stawał się choć odrobinę lepszy. 
Celem naszym jest zachęcanie 
wszystkich do całożyciowej edu-
kacji, która przybiera formę za-
bawy a przynosi efekt nauki. Nie 
zawsze nauka musi być męcząca, 
nudna i trudna. Metoda KLANZY 
gwarantuje chwile przynoszące 
odprężenie, radość i relaks, ale 
także powoduje, że po każdych 
zajęciach jesteśmy o coś mądrzejsi 
i czegoś bardziej świadomi. 

Mieszkańcy Ozimka mieli wie-
lokrotnie okazję na spotkanie 
z KLANZĄ.

Dwukrotnie wspólnie z 
Mieszkańcami włączyliśmy się 
do Ogólnopolskiego Dnia Tańców 
Integracyjnych, zorganizowaliśmy 
kilka spotkań otwartych dla na-
uczycieli, kilka szkoleń dla peda-
gogów i osób zainteresowanych, 
włączyliśmy się w życie uczniów 
Szkoły Podstawowej w Antoniowie, 
Szczedrzyku i Gimnazjum w 
Ozimku, wielokrotnie można było 
zobaczyć różnokolorową chustę 
animacyjną KLANZY jak powie-
wała na naszych festynach oraz 
urodzinkach naszych milusińskich. 
Pracowaliśmy z nauczycielami, 
uczniami, studentami, repatrian-
tami, wolontariuszami oraz z 
rewelacyjnymi, pełnymi życia i 
energii Seniorami gminy i miasta 
Ozimek. Jesteśmy chętni do współ-
pracy z wszystkimi pozytywnie 
zakręconymi ludźmi, których na 
naszym terenie jest bardzo wielu. 
W październiku zrealizowali-
śmy dla uczniów z Antoniowa i 
Berlina projekt „Kiedyś, Teraz i 
w Przyszłości”, przy współpracy 
z Polsko-Niemiecką Współpracą 
Młodzieży połączony z 5-dniowym 
pobytem w Parku Nauki i Ewolucji 
Człowieka oraz warsztatami two-
rzenia gier planszowych dla wszyst-
kich uczniów SP w Antoniowie.

Teraz przyszła pora na 

„Żeby tak się chciało chcieć!”
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA na 

naszym terenie działa od niespełna roku jako Koło Opole. Warto 
powiedzieć, że KLANZA w tym roku obchodzi 25 lecie swojej dzia-
łalności.

działanie skierowane do osób 
starszych mieszkających w 
Pustkowiu i Szczedrzyku, ale nie 
tylko, także osoby z pozostałych 
wiosek należących do gminy 
Ozimek mogą się przyłączyć. 

Polskie społeczeństwo, po-
dobnie jak w innych krajach 
europy, z jednej strony starzeje 
się a z drugiej owa starość trwa 
coraz dłużej. Czas życia wydłu-
ża się. Znamy coraz więcej osób 
80/cio, 90/cio, a nierzadko i 100-
tu letnich. Naukowcy twierdzą, 
że obecni 50/ciolatkowie mają 
szansę dożyć 127 lat!!! Brzmi 
to zabawnie i niewiarygodnie. 
Ale musimy brać to pod uwagę.   
W tej sytuacji 100 lat nie jest już 
wygórowaną liczbą.

Bardzo często zdarza się, 
że ludzie już w wieku 55/ 60 lat 
zaczynają wycofywać się z życia 
twierdząc: „to już nie dla mnie... „.

Nie można przez 40 lat czekać 
na śmierć. Należy zastanowić się 
co chcemy z tymi latami zrobić. 
Jest to czas, który możemy w du-
żej części poświecić sobie, ale 
można się nim podzielić z kimś, 
komu doskwiera samotność i kto 
nas potrzebuje. Dobrze wiemy, 
że człowiek tak naprawdę ma 
tyle lat na ile jest sprawny. 
 Być potrzebnym innym i nie 
być zależnym od innych to bar-
dzo ważne sprawy wśród osób 
starszych. Bardzo często brak 
komunikacji, częściowa niepełno-
sprawność uniemożliwia korzysta-
nie z różnych propozycji w mieście. 
Z każdym rokiem kilometry jakoś 
wydłużają się, my zapominamy 
o świecie, który istnieje po za 
naszym podwórkiem a świat za-
pomina o nas. Potrzeba kontaktu 
z innymi ludźmi jest nam dana od 
urodzenia na całe życie. Ludzie 
wnoszą do naszego życie wiele 
energii i ciekawych emocji.

Mając to wszystko na uwadze 
Stowarzyszenie KLANZA i Urząd 
Gminy Miasta Ozimek zapra-
sza wszystkie osoby z Pustkowia 
i Szczedrzyka na zajęcia, które 
odbywać będą się do końca roku.

Na spotkaniach będzie wiele 
okazji żeby porozmawiać o życiu, 
o młodości i starości oraz o tym 
jak ją sobie zaplanować. Jak nie 



tracić danego nam cennego czasu, 
którego codziennie dostajemy 
sprawiedliwie po 24 godziny. 
Poznamy ćwiczenia pomagając 
poprawić stan naszego kręgosłupa 
i stawów. Nauczymy się jak dbać 
o swoje zdrowie fizyczne i psy-
chiczne. Spróbujemy odbudować 
nasze mięśnie żeby sobie uła-
twić życie, ponieważ „same kości 
i skóra po schodach nie wejdą”. 
 Po wielu latach postaramy się 
być świadomi naszego ciała, 
wsłuchać się i współpracować z 
nim. Uspokoimy nasze rozkoła-
tane nerwy i nauczymy się czyn-
nego relaksu i optymistycznego 
postrzegania świata, który nas 
otacza. Ćwiczenie pozwolą nam 
przeciwdziałać takim chorobom jak 
udar mózgu, zawał serca, astma, 

Alzhaimer, Parkinson, miażdżyca, 
zwiększą naszą koncentrację i 
poprawią pamięć.

Proponowane przez KLANZĘ 
zajęcia są antydepresyjne i poma-
gają „ Żeby tak się chciało chcieć „ 

PAMIĘTAJ!

„Ci co wygrywają 
- nigdy nie odpuszczają

Ci co odpuszczają
- nigdy nie wygrywają”

 
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, którzy chcieliby poprawić 
jakość własnego życia i wygrać 
z upływającym czasem. Bliższe 
informacje Stowarzyszenie 
KLANZA tel. 665 990 999 oraz  
Caritas Szczedrzyk tel. 660 
884 014.

Po 50 latach od ukończe-
nia szkoły spotkali się ,,chłopcy 
i dziewczęta” z klasy, której wy-
chowawczynią była pani Maria 
Derda. Oprócz byłej wychowaw-
czyni szczególnymi gośćmi były 
nauczycielki pani Cecylia Paszko 
i pani Zofia Kisiel oraz współ-
małżonkowie.

Wspomnienia, radość i pamięć 
tamtych dni wypełniły dwudniowe 
spotkanie, które odbyło się pierw-
szego dnia w Ośrodku Wypoczyn-
kowym ,,Wodnik” w Szczedrzyku 
oraz dnia następnego w Świetlicy 
wiejskiej ,,Nasz zapiecek” w An-
toniowie . 

Nie zabrakło zabawy, tańca 
i wspólnego śpiewu piosenki 
,,Klassen Treffen Lied” ułożonej 
przez jednego z kolegów. Żarty 
ze szkolnych lat ożyły, wróciły 
relacje ze wspólnych wypraw na 
ryby i obozów harcerskich, aneg-
doty z lekcji geografii i meczy 
na szkolnym boisku. Z sympatią 

Spotkanie po latach - Antoniów

Radość szkolnych lat
W ostatni weekend sierpnia uczniowie rocznika 1958-65 Szkoły 

Podstawowej w Antoniowie obchodzili swój piękny jubileusz.

wspominano nauczycieli i snuto 
opowieści o zapamiętanych lek-
cjach i różnych śmiesznych sy-
tuacjach. Każdemu towarzyszył 
obraz budynku starej szkoły w An-
toniowie, w której spędzili tak wiele 
czasu i miłych chwil.

Sentymentalnej podróży 
w przeszłość towarzyszyło wspo-
mnienie nieobecnych na spotkaniu 
koleżanek, kolegów i nauczycieli, 
którzy już odeszli lub nie mogli na 
nie przybyć z różnych powodów. 

Był to weekend, który na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników.  Z pewnością nie był 
on ostatnim spotkaniem klasowym, 
ale miło było spotkać przyjaciół ze 
szkolnej ławy i wspólnie spędzić 
ten czas.

Absolwenci rocznika ’65 SP 
w Antoniowie serdecznie dzię-
kują swojej Wychowawczyni 
i Nauczycielkom za uświetnienie 
spotkania swoją obecnością.



Dlatego kilka miesięcy temu 
członkowie Stowarzyszenia Doliny 
Małej Panwi postanowili zwrócić 
uwagę mieszkańców naszej gmi-
ny i regionu, na Most i na naszą, 
najstarszą Hutę. Decyzja o orga-
nizacji „Święta Mostu i Żeliwa” nie 
przyszła łatwo. Zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że poza trudami 
przygotowania tej uroczystości, 
będziemy musieli się zmierzyć 
z ogromnym wyzwaniem finan-
sowym. Już podczas wstępnych 
rozmów w Urzędzie Gminy i Miasta 
usłyszeliśmy, że nie możemy liczyć 
na wsparcie finansowe z naszego 
samorządowego budżetu. Mimo to 
podjęliśmy wyzwanie.

Święto obyło się w dniach od 11 
do 13 września 2015 roku. Nieprzy-
padkowo wybraliśmy ten termin. 
Właśnie 12 września 1827 roku, 
188 lat temu, uroczyście oddano 
do użytku most wiszący w ów-
czesnym Malapane. Z satysfak-
cją, dla organizatorów i wszystkich 
zaangażowanych w przygotowa-
nie tego święta osób, obserwo-
waliśmy wielkie zainteresowanie 
i liczny udział mieszkańców i gości 
w uroczystościach. Poprzedziły je 
długie przygotowania. Udało się 
zgromadzić potrzebne środki fi-
nansowe. Nasz pomysł bardzo 
się spodobał Fundacji Górażdże 

* ŚWIĘTO MOSTU I ŻELIWA ‘2015 * ŚWIĘTO MOSTU I ŻELIWA ‘2015 * 

W hołdzie kunsztowi hutników
Serce człowieka, sercem miasta. Kraków ma rynek z pomnikiem 

„Adasia”, Warszawa „Syrenkę”, Gdańsk Długi Targ z „Neptunem”, 
a my mamy Most. Nie taki zwykły jakich są tysiące, my mamy Most 
wyjątkowy, najstarszy na świecie, wiszący most żelazny, dowód 
kunsztu ozimeckich hutników i mistrza Carla Schotteliusa. Mamy 
się czym chwalić. Parafrazując słowa wieszcza: Niechaj narodowie 
wżdy postronni znają, iż w Ozimku najstarszy na świecie wiszący 
most żelazny mają.

„Aktywni w Regionie” i to ona zo-
stała sponsorem głównym imprezy. 
Wielkim wsparciem było dla nas 
pomoc byłego mieszkańca naszego 
miasta, a prywatnie kolegi z ław-
ki szkolnej jednego z członków 
Stowarzyszenia, Piotra Adamka 
- właściciela firmy Profit Develop-
ment oraz pozostałych sponsorów, 
firm: TECH SYSTEM, FORMOPEX 
i FA Rajfel. Przychylność i pomoc 
pozafinansową uzyskaliśmy od 
bardzo wielu lokalnych instytucji 
i organizacji. Nasze podziękowa-
nia kierujemy do: Urzędu Gminy 
i Miasta za uporządkowanie te-
renu parkingu, Domu Kultury za 
użyczenie strojów i występ Ozim-
skiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją 
Zygmunta Antosika, Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej za 
podłączenie wody i wywóz śmieci, 
naszych wspaniałych strażaków 
z Ochotniczych Straży Pożarnych, 
którzy perfekcyjnie zadbali o ład 
i porządek, Huty Małapanew za 
udostępnienie terenu i organiza-
cyjną przychylność, pana Huberta 
Locha za sprawne zabezpieczenie 
dostępu do energii elektrycznej, 
pocztom sztandarowym za udział 
w korowodzie.  

Największe jednak słowa uzna-
nia i podziękowanie za trud, należą 
się członkom Stowarzyszenia i licz-

nym sympatykom, którzy poświęcili 
prywatny czas, aby w licznych spo-
tkaniach i wielogodzinnych próbach 
przygotować uroczystość. Nie uda 
się wymienić ich wszystkich, ale 
szczególne podziękowania należą 
się: Justynie Wajs-Fijałkowskiej za 
wspaniały scenariusz i mistrzowską 
reżyserię inscenizacji historycznej, 
chórowi kierowanemu przez Pawła 
Wielgusa nie tylko za wspaniały 
śpiew, ale także za rewelacyjną 
grę aktorską i stroje, młodzieży, 
która odegrała role „młodych lisów” 
i licznie włączyła się w pomoc, wielu 
osobom indywidualnym, które przez 
wszystkie godziny trzydniowego 
święta pomagały w ważnych, choć 
może mniej widocznych pracach.

Wiele głosów sympatii i po-
chwał, które do nas docierają po-
twierdza, że święto przebiegło 
w wesołej, barwnej atmosferze, 
przy dobrej muzyce i kuchni, z wie-
loma atrakcjami dla wszystkich. 
Nie o wszystkim da się napisać, 
ale kilka wydarzeń zasługuje na 
wspomnienie. Świętowanie zaczę-
liśmy już w piątek 11 września. Po 
uroczystym otwarciu, dokonanym 
przez Burmistrza Ozimka Jana La-
busa oraz prezes Stowarzyszenia 
Dolina Małej Panwi Józefa Toma-
sza Jurosa, bawiliśmy się przy mu-
zyce zespołu „Animator”, racząc się 
trunkami ze specjalnie przygotowa-
nych na tą okazję kufli. W sobotę od 
rana wiele osób odwiedziło „Giełdę 
Żeliwa i innych staroci”. Z pewno-
ścią wyjątkowym było nabożeństwo 
ekumeniczne w kościele ewange-
lickim, odprawione przez księdza 
Wojciecha Prackiego, proboszcza 
parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Opolu i naszego proboszcza ks. 
Mariana Demarczyka. Do ostatnie-
go miejsca wypełniona świątynia 
potwierdziła, nie tylko wyjątkowość 
tego miejsca, ale także zaintere-
sowanie samym nabożeństwem. 
Tłum żywo reagujących widzów, ob-
serwujących historyczny korowód 
i sobotnią inscenizację, przypomi-
nającą wydarzenia z uroczystości 
otwarcia wiszącego mostu, jest 
najlepszym dowodem, że historia 
nie musi być nudna i może stano-
wić okazję do doskonałej zabawy. 
Stroje z epoki oraz z dumą noszone 
przez członków Stowarzyszenia, 
pieczołowicie odtworzone mun-
dury hutnicze z roku 1780, dodały 
niewątpliwego kolorytu przedsta-
wieniu. Dokonano też dekoracji 
tegorocznego Króla Kurkowego, 

hetmana naszego Bractwa Strzel-
ców Hutniczych Romana Jarosiń-
skiego, łańcuchem królewskim 
oraz wręczono okolicznościową 
szablę Piotrowi Adamkowi, jako 
dowód nadania tytułu honorowe-
go członka naszego Bractwa. Po 
części artystycznej rozpoczęliśmy 
biesiadę przy muzyce „Śląskich 
Bajerów”. Nasze pociechy mogły 
się nabawić do woli na darmowych 
„dmuchańcach”, a wszyscy mogli 
zobaczyć pracę kowala i garnca-
rza. Pokaz odlewnictwa z pieca 
żeliwiaka i odlewanie w formach 
przygotowanych przez dzieci po-
kazały, że ciężka praca hutnika 
przynosi piękne efekty. Potwier-
dziły to łzy wzruszenia w oczach 
rodziców, którzy wraz z dziećmi 
odbierali w Muzeum „swoje” odle-
wy, wykonane w przygotowanych 
własnoręcznie formach. Wieczorem 
rozpoczął się niesamowity pokaz 
ogni sztucznych, puszczanych 
z dachu „Manhatanu”, który wy-
wołał zachwyt widzów, a widoczny 
był z odległości wielu kilometrów. 
W sobotę zabawa trwała prawie do 
białego rana.

Niedzielna „bitwa o most”, ob-
serwowana przez bardzo licznych 
mieszkańców i gości, choć nie 
miała historycznego umocowania, 
okazała się „wystrzałowym” punk-
tem programu. Naprzeciw siebie 
stanęli nasi mężni hutnicy oraz Pru-
sacy z Garnizonu Kozielskiego. Po 
bitwie, w której waleczni hutnicy 
obronili most, rozpoczął się trzeci 
dzień biesiady, tym razem przy mu-
zyce zespołu „REVO”. Hulankom 
i swawolom nie było końca, a jadło 
serwowane przez „Dziką Chatę” za-
spokajało najbardziej wymagające 
podniebienia biesiadników. W tych 
dniach również Muzeum Hutnictwa 
cieszyło się wielkim zainteresowa-
niem i odnotowaliśmy bardzo wielką 
rzeszę zwiedzających. Niech żałują 
ci, którym nie udało się uczestni-
czyć w licznych atrakcjach Święta 
Mostu i Żeliwa. 

Z wielu ust słyszymy słowa za-
chęty do cyklicznego organizowania  
tego typu imprezy. Choć kosztowała 
nas ona wiele wysiłku i pracy, oce-
niając zainteresowanie mieszkań-
ców i gości, myślimy o tym. Mamy 
nadzieję, iż tegoroczne „Święto 
Mostu i Żeliwa” nie będzie ostatnim, 
a pierwszym początkującym tra-
dycję świętowania urodzin Mostu. 

Więc może do zobaczenia 
za rok…

RJ i JTJ

10. Inscenizacja historyczna zgromadziła tłumy widzów i przedstawicieli 
mediów.
Fotografie: 4, 6, 12 Jan Niesłony.  Pozostałe fotografie: Grzegorz Cholewa.
Więcej zdjęć na www.sdmp.pl i www.muzeum-hutnictwa.pl
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1. Nabożeństwo wypełniło kościół ewangelicki do ostatniego miejsca.

2. … odprawili je ks. Wojciech Pracki, który odegrał także rolę pastora Quinta oraz ks. 
proboszcz Marian Demarczyk. 

3. Nabożeństwo i inscenizację uświetnił „chór z matek, żon i cór hutników złożony, 
przez organistę (Pawła Wielgusa) prowadzony”.

4. Historyczny korowód przemaszerował ulicami miasta w towarzystwie orkiestry dętej 
i pocztów sztandarowych.

5. Przed hutnikami szedł nadinspektor Gerhard (H. Słupik) i pani Freitag (M. Moj).

6. Karetą jechali, w towarzystwie pani Schottelius (Teresa Juros), wyższy radca hutniczy 
Reil (Andrzej Siudeja) z małżonką (Brygida Głąb).

7. Młodzi adepci hutnictwa, „młode lisy”, opowiedzieli o budowie mostu.

8. Skokiem przez skórę i pasowaniem zostali przyjęci do hutniczego stanu.
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9. Uroczystego otwarcia mostu dokonały żony dostojników panie: Reil (Barbara 
Głąb), Gerhard (Alicja Pupko) i Schottelius (Teresa Juros).

11. Historyczną część uroczystości zakończyło udekorowanie specjalnym łańcuchem 
tegorocznego Króla Kurkowego Bractwa Strzelców Hutniczych, Romana Jarosińskiego.

12. Wieczorem zgromadzonych na uroczystości zachwycił pokaz sztucznych ogni.

13. Niedzielny wymarsz strzelców hutniczych na „Bitwę o Most”.

14. Bitwa zgromadziła ponownie tłumy widzów.

15. Wśród huku armat i wystrzałów bitwa przetoczyła się od kościoła ewangelickiego 
do mostu.

16. Początkowo pruskie regimenty z kozielskiej twierdzy nacierały, odnosząc kolejne 
zwycięstwa i wypierając strzelców hutniczych w kierunku mostu.

17. Ostatecznie jednak strzelcom hutniczym most udało się obronić.



18. Przygotowano wiele atrakcji także dla dzieci. Mogły się nie tylko bawić, …

19. … ale także w zabawie się uczyć, …

20. … a nawet samodzielnie przygotować formy do wieczornego odlewania żeliwa.

* ŚWIĘTO MOSTU I ŻELIWA ‘2015 * 



Tak już jest, że jednym, chy-
ba najważniejszym, etapem życia 
człowieka jest czas szkoły. Do tych 
dni często powraca się myślami, 
zwłaszcza, gdy mija się na ulicy, 
w sklepie, autobusie znajome twa-
rze, nieco dojrzalsze, ale wciąż te, 
które znamy ze szkolnych korytarzy, 
klasy, podwórka. Basia z końskim 
ogonem, Kamil z ostaniej ławki, 
Anka - prymuska, Jolka - klasowa 
gaduła, Adam wiecznie spóźniony, 
Szymek - przewodniczący... . Byli-
śmy beztroscy, uśmiechnięci, młodzi, 
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Piękne, bo to nasze czasy
„Odwiedzajcie swoje wspomnienia...” - zachęca poeta Adam Zaga-

jewski. Do naszej wizyty skłania jubileusz w Gminnym Zespole Szkół 
w Ozimku - 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 oraz obchodzonego 
15-lecia (właściwie 16-lecia) Gimnazjum nr 1.

dumni, butni, jakże podobni i jakże 
różni, ale stanowiliśmy jedność- two-
rzyliśmy klasowe zespoły, Szkołę 
Podstawową nr 3!

„Trzeba koniecznie pamiętać, 
skąd się wyszło” - pisał Cyprian 
Kamil Norwid. Jubileusz tę pamięć 
porządkuje, aktualizuje, a wspomnie-
niom dodaje szczególnego blasku 
i uroku.

Nasza szkoła pielęgnuje 
wspomnienia dzięki kronikom 
prowadzonym z wielką czułością 
i serdecznością przez nasze na-

uczycielki - Panie Irenę Kwiecień, 
Violettę Wińską, Hannę Pasierską, 
Annę Broniarz i Celinę Midek.

Słowa... pięknie zapisane, przy-
wołane magiczną chwilą - uczniow-
skim medalem, świetną akademią, 
niezwykłym spotkaniem czy utrwa-
lajace wydarzenia z katalogu „życie 
codzienne szkoły”- uwalniają wspo-
mnienia. Towarzyszą im fotografie, 
rysunki i poezja.

Chcemy z Państwem - czytelni-
kami, absolwentami i ich rodzicami, 
podzielić się garścią refleksji - za-
prezentować fragmenty szkolnych 
kronik, dawno zapomniane zdjęcia, 
dyplomy, a także pochwalić się osią-
gnięciami naszych uczniów, którzy 
wciąż są naszą dumą.

Szkoła Podstawowa nr 3 jest 
starszą siostrą gimnazjum i ze wzglę-
du na wiek należy jej się szacunek 
oraz pierwszeństwo. Stąd pomysł, 
by szkolne, osobliwe wspomnienia 
Gminnego Zespołu Szkół podzielić 
na dwie części - najpierw zapre-
zentować Szkołę Podstawową nr 
3 - jej piękny rozkwit i piękną wciąż 
dojrzałość, a w następnym numerze 
WO - Gimnazjum nr 1.

Odwiedźmy nasze wspomnienia!
Dziś, wśród nas, nie ma już tych, 

którzy tworzyli historię naszej szkoły, 
uczyli i wychowywali, a  sprawdzając 
uczniowskie zeszyty, wylali morze 
atramentu... . To Pani Irena Kwie-
cień, Pani Edwarda Prokopczyk, Pan 
Zbigniew Krupiński, Pan Stanisław 

Oktawiec i Pan Janusz Skonieczka. 
Dziś wracamy myślami do spotkań 
z Nimi. My, uczniowie, dziękujemy, 
że byli z nami,  dziękujemy za da-
rowane uśmiechy, ziarno wiedzy, 
ciepłe słowo i budujące upomnienie.

My, nauczyciele, dziękujemy, że 
mieliśmy okazję Was poznać, mijać 
na szkolnych korytarzach, rozma-
wiać, pracować... . Dziękujemy...

OTO OSIĄGNIĘCIA NASZYCH 
UCZNIÓW, TO TYLKO ICH 
PRAWDZIWA GARŚĆ...

Sukcesy naszych uczniów dają 
poczucie właściwie spełnionego 
obowiązku, radość i dumę.

Często, my, uczniowie, chcie-
liśmy ukryć nasze telenty, by nie 
brać za nie odpowiedzialności. Nasi 
pedagodzy nam na to nie pozwalali.

Maria Owczarczyk - laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu Chemicz-
nego - rok szkolny 1994/ 1995

Dawid Duda - laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Chemicznego - rok 
szkolny 1995/1996

Patryk Mazur - finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Chemicznego 
- rok szkolny 1992/1993

Małgorzata Pietrzyk - finalistka  
Wojewódzkiego Konkursu Chemicz-
nego - rok szkolny 1996/1997

Dominik Duda - finalista Woje-
wódzkiego Konkursu  Chemicznego 
- rok szkolny 1998/1999

Barbara Gwiosda - finalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Chemicznego 
- rok szkolny 1998/1999

1990/1991
3 września - otwarcie Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Ozimku 
przez dyrektora Zbigniewa 
Krupińskiego, naukę rozpoczę-
ło 864 uczniów i 41 nauczycieli

8 marca - Danusia Gerlich 
zostaje okrzyknięta „Dziewczyną 
Roku 91”

1991/1992
wrzesień - Anna Maciak 

wybrana przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego

16 października - wyjazd 
uczniów i nauczycieli do Achern 
w Niemczech

czerwiec - podsumowanie 
konkursu „Moja klasa najlepsza”

I miejsce - VI a - wychowawca 

KALENDARIUM WYDARZEŃ

„Żyj nie chwilą, co ulata, lecz w nieskończoności świata”
pani Joanna Dubiel

II miejsce - IV d - wychowaw-
ca pani Danuta Plotnik

III miejsce - VII b - wycho-
wawca pani Beata Sypuła

1992/1993
03 września - dzwonek szkol-

ny obwieścił 1028 uczniom, że 
rozpoczęliśmy trzeci rok nauki 
w  szkole  

31 marca - 04 kwietnia  -wy-
cieczka uczniów do Paryża, 
Luksemburga, Norymbergii i 
Pragi

czerwiec - Karolina Rojek 
laureatką Olimpiady Języka 
Rosyjskiego

1993/1994
listopad - powstaje drużyna 

harcerska, a jej drużynową zo-
staje pani Grażyna Łyga

21 grudnia - oficjalne otwarcie 
szkolnej biblioteki 

18 czerwca - uroczysty bal 
absolwentów

1994/1995
grudzień - jasełka przygo-

towane przez panią Elżbietę 
Szczemirską

20 grudnia - wigilia dla dzieci 
niepełnosprawnych

1995/ 1996 
październik - sprzątamy na-

sze miasto
1996/1997
06 grudnia - w naszej szkole 

gości Mikołaj, najmłodsi otrzymali 
słodkie upominki

1997/1998
grudzień - opłatkowe spotka-

nie grona pedagogicznego
1998/1999
31 maja - spotkanie z poetką 

panią Marią Kubiak
18 czerwca - w szkole odbywa 

się konkurs mitologiczny
1999/2000
1 listopada - stanowisko dy-

rektora szkoły obejmuje pani 
Leonarda Płoszaj

kwiecień - Tydzień Regionalny 
Szkoły

27-28 maja -  VI 
Międzynarodowy Turniej Piłki 
Ręcznej - młodzi sportowcy od-
noszą sukces

17 czerwca - komers klas VIII



* JUBILEUSZ W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ * JUBILEUSZ W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ *

Udział w finale regionalnym 
XV Międzynarodowego Konkursu 
plastycznego „Od pionierów życia 
do gazu łupkowego” - rok szkolny 
2013/2014

Międzynarodowy Konkurs Pla-
styczny „Morze Bałtyckie - Morze 
Przyjaźni” - wyróżnienie dla 19 

uczniów - rok szkolny 2014/2015
Aleksander Błachut, Patryk 

Paszko - zajęcie I miejsca w Wo-
jewódzkim Konkursie Historii Sta-
rożytnej

Magdalena Klemens - finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego - rok szkolny 2011/2012

Maksymilian Pelc - laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu Języka An-
gielskiego - rok szkolny 2012/2013

Adam Kowalczyk i Maksymi-
lian Pelc - finaliści Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego - rok 
szkolny 2013/2014

Julia Pelc i Miłosz Wielgus - 
laureaci Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Angielskiego - rok szkolny 
2014/2015

Magdalena Klemens - finalistka 
wojewodzkiego Konkursu Języka 
Polskiego - rok szkolny 2011/2012

Marzena Perwejnis - finalistka 
IX Wojewódzkiego Konkursu Orto-
graficznego - rok szkolny 2004/2005 
oraz laureatka X Wojewódzkiego 
Konkursu Ortograficznego - rok 
szkolny 2005/2006

Tomasz Janicki - laureat X Woje-
wódzkiego Konkursu Ortograficzne-
go - rok szkolny 2005/2006

Uczniowie klas II - II miejsce w I 
etapie ogólnopolskiego konkursu 
,,Dziś oszczędzam w SKO, jutro 
w Banku Spółdzielczym - 2014/ 2015

Mateusz Śmigielski - finalista 
Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego - rok szkolny 2012/2013

Tomasz Paczkowski - laureat 
wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego - rok szkolny 2013/2014

Marta Ciszewska - laureatka wo-
jewódzkiego Konkursu Matematycz-
nego - rok szkolny 2014/2015

Marek Feliks - zajęcie III miejsca 
w Wojewódzkim Konkursie Technicz-
nym na szczeblu wojewódzkim - rok 
szkolny 2000/2001

Michał Bartecki - zajęcie II miej-
sca w Wojewódzkim Konkursie 
Informatycznym na szczeblu wo-
jewódzkim- rok szkolny 2004/2005

Wojciech Kuzyszyn - laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu Informatycz-
nego - rok szkolny 2004/2005

Arkadiusz Janecki - zajęcie VII 
miejsca w Wojewódzkim Konkursie 
Informatycznym na szczeblu woje-
wódzkim - rok szkolny 2010/2011

Justyna Szatkowska - zajęcie 
XIII miejsca w Wojewódzkim Konkur-
sie Informatycznym na szczeblu wo-
jewódzkim - rok szkolny 2010/2011

Natalia Grabowska - zajęcie II 
miejsca w wojewódzkim konkursie 

poetyckim „Złote Pióro”- rok szkolny 
2010/2011

Marta Początek - wyróżnienie 
w wojewódzkim konkursie czytelni-
czym „Poznaję siebie - Rozumiem 
innych- Uczę się - Zwiedzam świat- 
rok szkolny 2003/2004

Maksymilian Pelc - wyróżnienie 
w konkursie „Mistrz pięknego czyta-
nia” - rok szkolny 2008/2009

Julia Karpińska - zajęcie II miej-
sca, wyróżnienie Agnieszka Paliwo-
da, Natalia Janik, Maciej Szarzewicz 
w konkursie „Mistrz pięknego czyta-
nia”- rok szkolny 2009/2010

2000/2001
1 września - „Festyn rado-

ści” - obchodzimy dziesięciolecie 
„Trójki”

grudzień - odwiedziny w 
Domu Opieki u Sióstr - przed-
stawienie „Czerwony Kapturek 
- scenka współczesna” przygo-
towane przez młodych aktorów 
Koła Teatralnego pod opieką pani 
Wiesławy Sękowskiej

konkurs „Czwartoklasiście w 
świecie baśni” przygotowany pod 
kierunkiem pani Grażyny Łygi i 
pani Danuty Kinast 

2001/2002
grudzień- Konkurs szopek 

betlejemskich - zwyciężczynią 
Żaneta Matuszczak, uczennica 
klasy IV c 

marzec- młodzi dziennikarze 
zdobywają wyróżnienia za udział 
w konkursie „Bliżej świata”

21 kwietnia- spotkanie z 

poetką piszącą w gwarze ślą-
skiej- panią Anną Myszyńską

10 maja- obchodzimy Dzień 
Europejski

2002/2003
wrzesień - Ekotydzień - w 

ramach akcji „Sprzątanie świata” 
uczniowie naszej szkoły zebrali 
3495 kg makulatury

5-6 października - obchodzi-
my Europejskie Dni Ptaków - by-
liśmy świadkami niecodzienne-
go wydarzenia - obrączkowania 
ptaków z rodzimy wróblowatych 
i szpakowatych

listopad - mamy pracownię 
komputerową, wiele wysiłku w 
jej urządzenie włożył pan Henryk 
Płatek

2003/2004
wrzesień - jesteśmy dumni 

z naszej szkoły, czyli „Szkoły 
z klasą”

21 listopada - uczniwie kółka 

dziennikarskiego na wystawie 
World Press Photo

21 grudnia - nasza biblioteka 
ma już 10 lat

maj - Mateusz Szczygielski 
podczas XII Ogólnopolskiego 
F e s t i w a l u  P i o s e n k i 
„Piosenkobranie” zajmuje II 
miejsce

2004/2005
14 października - gratulo-

waliśmy pani Krystynie Ciemny 
wyróżnienia, czyli Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 

10 stycznia - uczniowie za-
jęli II miejsce w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
- mistrzostwa powiatu w grach i 
zabawach sportowych chłopców

8 marca -świętowaliśmy 
Dzień Kobiet

2005/2006
20 września - uczniowie 

klasy I a i I b zostali pasowani 
na pierwszoklasistów

12 października - Paweł 
Genda zostaje wicemistrzem 
województwa opolskiego w indy-
widualnych biegach przełajowych 
szkół podstawowych

29 października - szkolni 
sportowcy zdobywają II miejsce 
w mistrzostwach powiatu w szta-
fetowych biegach przełajowych 
chłopców

1 czerwca - koło teatralne 
przygotowało przedstawienie 
pt. „Kot w butach”

2006/2007
4 maja - wreszcie w naszej 

bibliotece „hula” Internet
czerwiec - Góra Grosza wy-

niosła 451, 63 zł
od 27 sierpnia w sekretaria-

cie szkoły można było odebrać 
szkolne mundurki

2007/2008


