
I tak radni wybrali ławników 
sądowych z naszej  gminy - zosta-
li nimi Jolanta Kaczmarek (Sąd 
Okręgowy) oraz Andrzej Pędzik 
i Jerzy Skórzewski (Sąd Rejono-
wy). Nie zdecydowali się na wpro-
wadzenie opłat adiacenckich  przy 
podziale nieruchomości oraz przy 
podwyższeniu wartości nieruchomo-
ści ze względu na budowę urządzeń 
infrastruktury. Natomiast podjęli  
między innymi uchwałę w sprawie 
zwolnienia z podatku od nierucho-
mości nowych inwestycji w ramach 
pomocy de minimis. Dokonali także  
korekty budżetu oraz wieloletniej 
prognozy finansowej. Zdecydowa-
li o dalszym uczestnictwie gminy 
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Rybacka „Opolszczyzna” oraz za-
poznali się z sytuacją ochotniczych 
straży pożarnych (w gminie mamy 
osiem jednostek, w tym cztery 

Sesja Rady Miejskiej:

Wybory i kontrowersje
Wybory ławników sądowych, spory o treść niektórych projektów 

uchwał, ale też pozytywne oceny strażaków - te tematy zdominowały 
sesję Rady Miejskiej w Ozimku (27 października).

w Krajowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym - Antoniów, Schodnia, 
Szczedrzyk i Krasiejów). 

Najwięcej kontrowersji wywołał 
końcówka sesji, w której o braku 
realnej pomocy gminy dla przed-
siębiorców mówił Lech Radke 
- przedstawiciel firmy Carbonex, 
zarzucając władzom gminy, że 
skoncentrowały się na pomocy de 
minimis, a tymczasem zapomniały 
o innej formie pomocy - regionalnej, 
która bardziej przystaje do potrzeb 
małych i średnich firm.  Przedstawił 
przy okazji planszę z porównaniem 
form pomocy.  W odpowiedzi za-
stępca burmistrza Jarosław Wita 
zastrzegł, że władze rozpatrują 
wszelkie formy pomocy, pamiętając 
przy tym o zabezpieczeniu wpływów 
do budżetu gminy.

WIT

Tadeusz Markulak, sołtys Krasie-
jowa: 

- Sen z oczu spędza nam przede 
wszystkim stan nawierzchni wielu traktów. 
Ze względu na duży ruch kołowy spowo-
dowany przyjazdem wielu turystów do 
JuraParku drogi te ulegają dalszej dewa-
stacji. Mam tu na myśli ulice: Wrzosową, 
Robotniczą, Brzozową, Niwki, Zieloną, 
Spacerową, Ogrodową, Piaskową, Bocz-
ną, odnogę Szkolnej - chcielibyśmy, aby 
z budżetu gminy sfinansowano położenie 
na nich dywanika asfaltowego. Z innych 
zadań do realizacji z budżetu gminy wy-
mienię jeszcze dla przykładu bieżące 
utrzymanie Muzeum w Krasiejowie oraz 
zatrudnienie w nim pracowników a także 
zagospodarowanie terenu wokół starej 
szkoły oraz rewitalizacja centrum wsi. 
Poza tym mamy dobrą drużynę piłkarską, 

Sołtys ma głos:

Kanalizacja - podstawa
Leszek Jaremko, radny miejski 

i sołtys Nowej Schodni:

- Największym naszym zmartwieniem 
a zarazem zadaniem do zrealizowania 
jest dokończenie kanalizacji. Rzecz jasna 
to zadanie do sfinansowania z budżetu 
gminy. Marzy nam się również remont 
mostu na rzeczce Brzezince. Ten pro-
blem mieszkańcy naszej miejscowości 
zgłaszają już od dawna. Inna sprawa to 
remont nawierzchni ulicy Waryńskiego 
- mam tu na myśli albo położenie asfal-
tu, albo też wyłożenie kostki brukowej, 
gdyż droga jest już w fatalnym stanie. 
Przydałoby się także naprawić boisko 
szkolne. I na te zadania mamy wstęp-
ną aprobatę burmistrza, ale oczywiście 
wszystko zależy od tego, czy w budżecie 
gminnym znajdą się pieniądze, bo takie 
inwestycje przekraczają możliwości soł-
tysa. Natomiast   z funduszu sołeckiego 

zamierzamy doposażyć wiejską wiatę 
w rolety zabezpieczające przed desz-
czem i śniegiem a także wykonać w niej 
ławki. Nasz fundusz sołecki na rok 2016 
wynosi 23 tysiące złotych.

Ach, te drogi… 

więc marzy nam się rozbudowa szatni 
KS Krasiejów oraz budowa parkingu 
przy boisku. 

Notował: WIT

Nowelizacje następujących ustaw:
-  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 849 z późn. zm),
-  ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. 2013 poz. 1381 
z późn. zm),
-  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, (Dz. U. 2013 poz. 
465 z późn. zm),

wprowadzają ważne zmiany w podatkach lokalnych, które zaczną 
obowiązywać od 01 stycznia 2016 r.

I. Zmiana zasad naliczania podatku (dotyczy osób fizycznych):
Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana zasad naliczania podatku, pole-

gająca na nie naliczaniu podatku w sytuacji, jeżeli wysokość zobowiązania 
podatkowego na dany rok nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia 
roku podatkowego, najniższych kosztów doręczania w obrocie krajowym 
przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (obecnie koszty te 
wynoszą 6,10 zł).

II. Zmiana zasad płatności podatku:
Od 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekroczy 

wartości 100,00 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie pierw-
szej raty.

Ważne zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r.



- To pański debiut w pracy w 
samorządzie?

- Nie do końca. W latach dzie-
więćdziesiątych zeszłego stule-
cia mieszkałem w Katowicach, 
gdzie pracowałem między innymi 
w Komisji Rozwoju Miasta przy 
Urzędzie Miasta. Nie jako radny, 
ale jako osoba spoza rady. 

- Katowice świetnie się rozwi-
jają. Co pan zaimportuje z tam-
tych doświadczeń do Ozimka. 
Czy coś w ogóle da się zaimpor-
tować z tamtych doświadczeń? 

- Generalną filozofią, która mi 
tutaj przyświeca to rozwój przed-
siębiorczości, wzrost ilości miejsc 
pracy, powstrzymanie tendencji 
wyjazdowej za granicę mieszkań-
ców naszej gminy - szczególnie 
młodych ludzi. 

- Jak to zrobić, skoro Opole 
zasysa niemal każdą inwestycję?

- Zrobiłem coś w rodzaju audy-
tu, w ramach którego przeanalizo-
wałem silne i słabe strony Ozimka. I 
muszę podkreślić, że mamy bardzo 
dużo atutów. Znacznie więcej niż 
Opole może zaoferować poten-
cjalnym inwestorom. 

- Na przykład? 
- Na przykład dużą dostępność 

całej infrastruktury. Poczynając od 
ciepła, poprzez wysokie napięcie, 
czyli moce energetyczne aż do 
gazu. I to wszystko dostępne jest 
w sposób skumulowany, w jednym 
miejscu. Nie trzeba sieci ciągnąć 
kilometrami, nie potrzeba urucha-
miać wielomilionowych inwestycji. 
I to jest przewaga Ozimka. Co 
więcej: na całej Opolszczyźnie 
nie znajdziemy drugiego takiego 
miejsca.

- I tutaj zahaczamy o współ-
pracę w ramach Aglomeracji 
Opolskiej. Czy ta struktura daje 
nam coś, pomaga, czy może 
nam pomóc.

- Oczywiście. Wiadomo, że 
przez Aglomerację Opolską będą 
przepływać miliony i jako element 
tej struktury chcemy mieć benefity 
w postaci realizacji udanych pro-
jektów, nad którymi obecnie pra-
cujemy. Reasumując: Aglomeracja 
znajduje się w początkowej fazie 
działania, jeszcze nikt nie wie, jak 
sprawdzi się w najbliższych latach. 
My mamy nadzieję, że współpraca 
rozkwitnie i będzie nam służyć.

 - Ostatnie inicjatywy 

Nie możemy być sypialnią Opola
Z Jarosławem Witą - zastępcą burmistrza Ozimka rozmawia 

Witold Żurawicki.

naszej gminy dotyczyły pod-
strefy w Wałbrzyskiej Strefie 
Ekonomicznej. Na jakim etapie 
jest ta sprawa?

- Jeżeli chodzi o nasz samo-
rząd to sprawa jest zakończona. 
Wniosek o uwzględnienie Jedlic 
w tym planie został przez samo-
rząd uwzględniony, Rada Miejska 
podjęła stosowną uchwałę. Teraz 
wszystko w rękach Warszawy, 
wniosek został przez władze Strefy 
przesłany do stolicy i czekamy na 
rozstrzygnięcia. Niemniej prowadzi-
my dalsze rozmowy ze Strefą, nie-
zależnie do sprawy Jedlic. Chodzi 
o rozciągnięcie Strefy na tereny 
przemysłowe Ozimka. 

- Co więcej wtedy będziemy 
mogli zaoferować potencjalnym 
inwestorom? 

- Generalnie nasza polityka 
zmierza do tego, żeby zmaksy-
malizować pomoc publiczną na 
obszarze i wokół Ozimka w celu 
przyciągnięcia inwestorów. Mamy 
różne formy tej pomocy: de mini-

mis, sektorowa i inne.  Wiadomo, 
że nie dla wszystkich przedsię-
biorstw bodźcem czy impulsem do 
zakładania lub rozwijania działalno-
ści jest Strefa. Są takie  przedsię-
biorstwa,  które z tego specjalnie 
nie skorzystają, wszyscy natomiast 
będą korzystać z infrastruktury, na 
którą będziemy się starać pozyskać 
środki unijne. Podjęliśmy już pierw-
sze kroki w kierunku utworzenia 
Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego w okolicach Ozimka, który 
dopełniłby Strefę. 

- Czy można określić już jakiś 
horyzont czasowy dla powstania 
tego parku?

 - Zakończenie spraw formal-
nych powinno nastąpić do końca 
przyszłego roku, natomiast rozwój 
działalności na tych terenach po-
winien nastąpić następnego lata, 

czyli w połowie 2017 roku.
- Ma pan jeszcze jakiś pomysł 

na uzdrowienie finansów gminy?
- Finanse gminy charaktery-

zują się pewną inercją. Trudno 
zakładać, by działania podjęte w 
jednym miesiącu, skutkowały już 
w kolejnym. Pewne wcześniejsze 
założenia inwestycyjne zostały 

zrealizowane dzięki kredytom - 
należy je spłacać. To oczywiste. 
I dlatego nasze działania idą w 
dwóch kierunkach: pierwszy to 
cięcie kosztów tam, gdzie to moż-
liwe. Drugi - chcemy inwestować 
każda wygospodarowaną w ten 
sposób złotówkę w rozwój. Są to 
działania długofalowe. Nie należy 
spodziewać się szybkich efektów, 
ale powiem coś bardziej optymi-
stycznego: już widać światełko 
w tunelu. Nie ma co ukrywać, że 
nie dysponujemy jakimiś znacz-
nymi nadwyżkami operacyjnymi 
w strumieniach pieniądza, ale 
pojawia się już nadzieja, że jakąś 
nadwyżkę w bliskiej przyszłości 
wreszcie będziemy mieli. Dzisiaj 
oczywiście bardzo ważne są roz-
mowy z naszymi dużymi i śred-
nimi podatnikami po to, by nasze 

relacje ustalić ekonomicznie - nie 
powiększać masy długów, a dojść 
do rezultatu, gdy ci podatnicy będą 
w stanie płacić zobowiązania a  my 
będziemy w stanie zaplanować 
sobie budżet, w nim - wydatki.

 - No właśnie, największe 
kontrowersje od lat budzi za-
dłużenie największych płatni-
ków podatków.

- Nie ma co ukrywać, że koeg-
zystencja Huty Małapanew z gminą 
jest od lat trudna. Ale burmistrz 
Jan Labus prowadzi w tej mierze 
konkretne rozmowy, w zakładzie 
prowadzona jest restrukturyzacja, 
która pozwoli - mamy taką nadzieję 
- na urealnienie zasad tej współ-
pracy. O szczegółach nie chcę na 
razie mówić, gdyż to tajemnica 
przedsiębiorstwa - to po pierwsze. 
A po drugie: jesteśmy partnerami, 
którzy chcą rozwiązać te problemy 
w miarę spokojnie, nie na fali me-
dialnych sporów.

- Czy z powodu cięć oszczęd-
nościowych pracownicy jakichś 
sektorów, na przykład oświaty, 
powinni czuć się zagrożeni?

- My pewne priorytety zacho-
wujemy. I zachowanie poziomu na-
uczania to jeden z nich. To przecież 
determinant rozwoju. Ale wiążę 
się z tym też utrzymanie bazy. Na 
dzień dzisiejszy robimy w tej kwestii 
minimum, ale minimum, które nie 
powoduje degrengolady. Chodzi 
o to, by młodzi ludzie kończyli u nas 
dobre szkoły a potem znajdowali 
w naszej gminie pracę. Ozimek 
nie może stać się sypialnią Opola. 

  - Dziękuję za rozmowę.

Nasze działania idą w dwóch kierunkach: pierwszy to cięcie 
kosztów tam, gdzie to możliwe. Drugi - chcemy inwestować 
każda wygospodarowaną w ten sposób złotówkę w rozwój. Są 
to działania długofalowe. Nie należy spodziewać się szybkich 
efektów, ale powiem coś bardziej optymistycznego: już widać 
światełko w tunelu. Nie ma co ukrywać, że nie dysponujemy 
jakimiś znacznymi nadwyżkami operacyjnymi w strumieniach 
pieniądza, ale pojawia się już nadzieja, że jakąś nadwyżkę w bli-
skiej przyszłości wreszcie będziemy mieli.





Na rocznicowej uroczystości 
bardzo licznie spotkało się kilka 
pokoleń członków mniejszości od 
„rycerzy pierwszej godziny” po dzi-
siejszych liderów i członków tego 
koła, jak również wielu zaproszo-
nych gości oraz lokalne media. 
Msza św.  i różaniec po niemiecku 
w intencji zmarłych członków MN 
odprawiono w środę w miejscowym 
parafialnym kościele. Z tej wznio-
słej okazji otwarta została wystawa 
fotograficzna „25 lat Mniejszości 
Niemieckiej w Dylakach”.

W swoim przemówieniu Prze-
wodnicząca DFK w Dylakach 
Pani Helga Baron przypomniała 
najważniejsze zdarzenia związa-
ne z historią tej organizacji: spo-
tkanie kilkuset działaczy przyszłej 
mniejszości z Johannem Krollem 
w Strzebniowie, pierwszą mszę św. 
w języku niemieckim na Górze Św. 
Anny 4 czerwca 1989 r, 16 lutego 
1990 zarejestrowanie TSKN , spo-
tkanie z Johannem Krollem w Domu 
Kultury w Ozimku, Msza św. Pojed-
nania w Krzyżowej itp.  Dla Niem-
ców tej ziemi było to niesamowite 
przeżycie, po tylu latach ukrywania 
swojej tożsamości nareszcie moż-
na było publicznie mówić, śpiewać 
i modlić się w języku serca.  

Następnie przedstawiono 
wszystkie sukcesy i efekty pracy 
DFK w Dylakach, a jest tego wiele. 
Bezspornie największe sukcesy 
zarejestrowało Koło na niwie spo-
łecznej, edukacyjnej i kulturalnej.

To właśnie w Szkole Podsta-
wowej w Dylakach od początku 
jest nauczany język mniejszości 
narodowej - niemiecki, choć na po-
czątku zdarzały się docinki i  nie-
odpowiednie zachowanie wobec 
uczniów uczących się tego języka. 
Po krótkim czasie to jednak zani-
kło, a stosunki ze szkołą do dzisiaj 
układają się bardzo dobrze. Szkoła 
bardzo aktywnie włącza się w różne 
akcje wzbogacając swoimi progra-
mami nasze spotkania.

Od samego początku inwesto-
wano w młodzież. To właśnie tutaj 
powstała w 1990 roku pierwsza 
grupa młodzieżowa, którą założyła 
i przez lata jej przewodniczyła pani 
Barbara Baron,  to tutaj spotykała 
się młodzież z regionu przed reje-
stracją w 1992 r. Związku Młodzieży 
Mniejszości Niemieckiej w RP, której 
grupa terenowa w Dylakach istnieje 
do dzisiaj, jako najstarsza grupa 
młodzieżowa na Opolszczyźnie. 

Jubileusz TSKN w Dylakach

Ćwierć wieku pracy
18 października TSKN w Dylakach świętował 25 lat istnienia.

Dwójka członków DFK w Dylakach 
należy do założycieli ZMMN w RP.

Od tego roku zaczęły się też 
spotykać dzieci, aż w 1993 r. pani 
Barbara Baron  założyła i przez 
21 lat prowadziła Zespól DIALOG, 
który funkcjonuje do dnia dzisiej-
szego. Zespół współpracuje ze 
Związkiem Ukraińców w Polsce, 
Zespołem Czeremosz, Niemcami 
w Danii, Ősterreichische Landsman-
nschaft z Wiednia oraz Mniejszością 
Polską na Łotwie.  Na swoim kon-
cie ma mnóstwo ważnych nagród 
i sukcesów, do najważniejszych 
należą: Grand Prix Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołów Mniejszości 
Narodowych w Polsce, podwójne 
Grand Prix Międzynarodowego Fe-
stiwalu Zespołów Mniejszości Naro-
dowych Europy i Azji, wyróżnienie 
Marszałka Województwa Opolskie-
go, dwukrotne I. Miejsce opolskich 
Pląsowadeł, nagrody choreografa, 
czterokrotne nagrody Burmistrza 
Gminy i Miasta Ozimek dla animato-
rów kultury, no i gra w filmie polsko 
- amerykańskim Jubileusz. Zespól 
koncertował na scenach w całej 
Polsce, w Niemczech, Czechach, 
Austrii, Słowacji, Danii, Szwecji, Ho-
landii, na Ukrainie, na Litwie, Łotwie 
i w Estonii. Obecnie przygotowuje 
się do wyjazdu Europiade 2016 r. 
do Belgii.

Sukcesy grupy są sukcesami 
dotychczasowych Zarządów, ro-
dziców, przyjaciół i ich intensywnej 
pracy - to sukces wszystkich człon-
ków DFK, którzy swoimi regularnymi 
składkami wspierają pracę zespołu, 
to również sukces tych, którzy finan-
sowo wspierają zespół, a są nimi: 
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, 
Towarzystwo Społeczno - Kultural-
ne Niemców na Śląsku Opolskim, 
Ministerstwo Cyfryzacji i Admini-
stracji w Warszawie, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych Republiki Fe-
deralnej Niemiec, Ősterreichische 
Landsmannschaft z Wiednia, wielu 
prywatnych sponsorów.

Do sukcesów DFK w Dylakach 
należą również:

- Radni z ramienia naszego koła 
- cztery kadencje

- budowa wodociągu w Dylakach 
- częściowo sfinansowany przez 
Republikę Federalną Niemiec

- goszczono 2 nauczycie-
li z Niemiec, kilkoro studentów 
Uniwersytetu Kilońskiego odbywało 
w SP w Dylakach praktyki

- wyposażono przedszkole w 



Dylakach w gry dydaktyczne, ma-
teriały dla nauczycieli, przybory do 
pracy, sprzęt sportowy, kukiełki i 
instrumenty muzyczne

- dzięki współpracy z Niemcami 
w Danii wyposażono miejscową 
szkołę w używany sprzęt kompu-
terowy i nie tylko

- 249 osób z Dylak otrzymało 
pomoc medyczną w formie bez-
płatnych leków,

- zgromadzono używany sprzęt 
rehabilitacyjny, który był i jest bez-
płatnie wypożyczany potrzebującym

- ponad 300 osób wzięło udział 
w licznych wycieczkach organizo-
wanych przez TSKN w Opolu

- ponad 200 młodych ludzi 
wzięło udział w koloniach lub wy-
cieczkach organizowanych przez 
TSKN w Opolu

- ponad 50 osób było na wcza-
sach bądź pobytach sanatoryjnych 
organizowanych przez Towarzystwo 
Dobroczynne Niemców Koło w 
Dylakach

- organizowano pomoc material-
ną i finansową na ludzi szczególnie 
potrzebujących i schorowanych

- bezpłatnie wypisywano, 
tłumaczono i załatwiano spra-
wy związane z dokumentami, tj: 
Staatsangehőrigkeitsausweis, prze-
dłużanie tegoż dokumentu, pomoc 
materialną, sprawy rentowe

- ponad 200 młodych ludzi była 
w Zespole DIALOG

- dwukrotnie przeprowadzono 
całkowity remont naszych siedzib

- zorganizowano: 3 seminaria 
historyczne, 9 weekendowych 
warsztatów tanecznych, 13 kursów 
językowych, 8 razy kursy robótek 
ręcznych, 24 wyjazdy na pielgrzym-
ki, 18 wyjazdów wycieczkowych, 25 
spotkań bożonarodzeniowych lub 
adwentowych, 25 spotkań z okazji 
Dnia Matki i Ojca, 23 razy obcho-
dy Dnia Św. Marcina ( w gminie 
Ozimek byliśmy pierwsi), 8 razy Dni 
Seniora, 4 razy Dzień Dziecka, 18 
wieczorków tanecznych np. z okazji 
karnawału, spotkania z przedsta-
wicielami miasta Heinsberg, Landu 
Schleswig Holstein, z Niemcami z 
Danii, gościliśmy zespoły z Bonn, 
Dűsseldorfu, Węgorzewa, Wiednia, 
Bergisch Gladbach, Műnster, oraz 
zaprzyjaźnione inne grupy DFK

- zgromadzono dużą ilość lite-
ratury niemieckojęzycznej

- zakupiono lub uszyto: 25 stro-
jów dziewczęcych, 25 strojów chło-
pięcych, oraz stroje dziecięce, ok. 
40 par butów, kilkaset metrów wstą-
żek, ok. 50 koron, kilkanaście korali, 

kilka odtwarzaczy CD, kilkaset płyt, 
kilkaset litrów specjalnego płynu 
do parkietu, wyszywano wszyst-
kie stroje dziewczęce, społecznie 
przepracowano kilkanaście ty-
sięcy godzin!!!!!!

Na koniec przemówienia pani 
Baron jeszcze raz podziękowała 
wszystkim za pracę, zachęciła 
również do jeszcze większej ak-
tywności również ze strony innych 
członków DFK.

Przewodnicząca zaapelowa-
ła również o kultywowanie języka 
niemieckiego w rodzinach, żeby co-
dziennie znaleźć czas na mówienie 
z dziećmi po niemiecku.

Po przemówieniu nastał czas na 
dawkę dobrej kultury, pięknie wystą-
pił Zespól Dialog, pokazując to co 
najlepsze, wystąpił również rodzimy 
Duet Magdalena & Robert, który 
oczarował publikę swoimi piosenka-
mi a następnie bardzo żywiołowym 
występem kabaretowym, który 
bezspornie rozbawił wszystkich 
obecnych. Następnie przygrywał 
zaprzyjaźniony zespół muzyczny.

Na jubileusz Koło DFK w Dyla-
kach przygotowało dyplomy, podzię-
kowania oraz kwiaty dla założycieli, 
najaktywniejszych członków zarzą-
du oraz wspierających koło.

Oczywiście również zaproszeni 
goście nie szczędzili dobrych słów 
pod adresem koła: pan Zastępca 
Burmistrza Jarosław Wita gratulo-
wał aktywności Koła oraz podzięko-
wał za współpracę z Samorządem 
Gminnym, pan Przewodniczący 
TSKN na Śląsku Opolskim Pan 
Rafał Bartek życzył dalszej aktyw-
ności oraz wytrwałości w codzien-
nej działalności, natomiast Zarząd 
Gminny TSKN podziękował za za-
angażowanie szczególnie na niwie 
kulturalnej i edukacyjnej.

Członkowie Koła Terenowego 
w Dylakach, dumni z tego co udało 
się osiągnąć, podziękowali Pani 
Przewodniczącej Heldze Baron za 
dobra pracę, wytrwanie oraz wielkie 
zaangażowanie, wręczając pamiąt-
kowy dyplom oraz bukiet kwiatów.

Impreza sponsorowana 
w ramach projektu „ Ożywienie 
Domów Spotkań” ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
Republiki Federalnej Niemiec za 
pośrednictwem Związku Niemiec-
kich Stowarzyszeń Społeczno 
- Kulturalnych w Polsce.

B. B.



17 października w świetlicy 
„Nasz Zapiecek” członkowie 
DFK Antoniów świętowali 
25-lecie działalności Koła. 
Spotkanie otworzyła prze-
wodnicząca Aniela Ledwig, 
witając zaproszonych gości: 
wiceburmistrza Jarosława 
Witę, przewodniczącego Za-
rządu TSKN w Opolu Rafała 
Bartka, dyrektora SP Antoniów 
Wiesława Podborączyńskiego, 
byłą przewodniczącą TSKN 
w Ozimku Helgę Baron, człon-
ków Zarządu Gminnego Irenę 
Prukop i Marcina Konietzko, 
sołtysa Joachima Białeckiego, 
zespół folklorystyczny „Opol-
skie Dziołchy”, zespół muzycz-
ny „Ramis” oraz wszystkich 
przybyłych członków. 

Zaproszeni goście przeka-
zali życzenia z okazji jubileuszu 
25-lecia. Aniela Ledwig przypo-
mniała historię powstania i dzia-
łalności Koła, którego pierwszym 
przewodniczącym został Antoni 
Koloch. Z powodu braku odpo-
wiedniego lokalu nie było moż-
liwości spotkań. Początkowo 
lokalu użyczał właściciel Baru 
„Mazur”, a w 1991 r. udało się 
wyremontować lokal w remizie 
strażackiej po zlikwidowanym 
warsztacie remontu pomp. Obec-
nie członkom DFK służy lokal 
w budynku Szkoły Podstawowej 
w Antoniowie. 

Po rezygnacji Antoniego Ko-
locha, przewodniczącym został 
Herbert Stasch. W 2007 r. na 
zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym wybrano zarząd z prze-
wodniczącą Jolantą Labus, a po 
czteroletniej kadencji, w kolej-
nych wyborach przewodniczącą 
została Aniela Ledwig. 

Koło nawiązało kontakty 
z Heinsbergiem, Achern oraz 
z Jurgenem Carstensenem 
z Danii. Mieszkańcy Antoniowa 
mają im wiele do zawdzięczenia 
za pomoc okazaną po powodzi 
w 1997 r. Akcją rozprowadza-
nia otrzymanych darów zajął się 
wówczas zarząd Koła DFK. 

Przy Kole działa zespół 
„Opolskie Dziołchy” prowadzony 
przez Krystynę Buczek, który 
w ubiegłym roku obchodził 45-le-
cie działalności. 

Trudne ...
25 lat ...

Po odśpiewaniu hymnu Mniej-
szości Niemieckiej i uczczeniu 
minutą ciszy byłych członków, 
którzy odeszli do wieczności, 
przyszedł czas na składanie ży-
czeń przez przybyłe delegacje. 
W części artystycznej wystąpił 
zespół folklorystyczny „Heidi” pod 
kierunkiem Krystyny Koźlik, który 
w tym roku obchodził 20-lecie 
istnienia. Do śpiewu przygrywał 
paniom Józef Palt. Zasłużonym 
członkom DFK wręczono upo-
minki i podziękowania za długo-
letnią działalność. Szczególne 
podziękowanie otrzymał Karol 
Świtała za wzorowe prowadzenie 
kroniki Koła. W dalszej części 
z pięknym recitalem wystąpi-
ła wokalistka Julia Ledwoch 
ze Szczedrzyka.

Koło DFK w Ozimku powstało 
25 lat temu, a jego pierwszym 
przewodniczącym został Bruno 
Cichoń. W skład zarządu weszli: 
Świerc, Hoinka, Cynk, Blaik, 
Kokot i Duda. Początki były bar-
dzo trudne. Brak pomieszczeń 
i wyposażenia utrudniały roz-
winięcie działalności. Pierwszy 
lokal, to ciasne pomieszczenie 
w budynku tzw. świniarni. Ze-
brania odbywały się na stojąco 
z powodu braku mebli. Po rezy-

25 lat Koła DFK Ozimek

Bogata tradycja
17 października w Domu Kultury odbyła się uroczystość 

z okazji 25. rocznicy powstania Koła DFK w Ozimku. Przewodni-
czący Jan Czok przywitał przybyłych gości: posła na Sejm Ry-
szarda Gallę, wicemarszałka województwa opolskiego Romana 
Kolka, zastępcę burmistrza Jarosława Witę, radnego powiatu 
opolskiego Norberta Halupczoka, radnego gminy Ryszarda 
Koźnika, dyrektor Domu Kultury Helenę Gruszkę, ks. Huberta 
Kuscha i innych, jak również przybyłych członków DFK. 

gnacji Bruno Cichonia, nowym 
przewodniczącym Koła został 
Jan Czok, który pełni tę funkcję 
już przez 23 lata. Po czterech 
przeprowadzkach Koło pracuje 
w dobrych warunkach lokalo-
wych, ma świetlicę, w której od-
bywają się próby zespołu „Heidi”, 
imprezy z różnych okazji, a tak-
że rozgrywki skata sportowego. 
Przewodniczący podziękował 
wszystkim członkom Koła i przy-
jaciołom za wsparcie oraz udzie-
laną pomoc. 

Jubileuszowe spotkanie zo-
stało zorganizowane w ramach 
projektu „Ożywienie Domów 
Spotkań” Konsolidierung der 
Begegnungsstätten, finansowa-
nego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Republiki Fede-
ralnej Niemiec za pośrednictwem 
Związku Niemieckich Stowarzy-
szeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce. 

J. Niesłony



Uroczystości rozpoczęto 
mszą świętą odprawioną za 
wszystkich zmarłych z procesją 
na cmentarz ewangelicki, którą 
poprowadził proboszcz ks. Ma-
rian Demarczyk z pozostałymi 
kapłanami, służbą liturgiczną 
oraz wiernymi, zatrzymując się 
przy grobie ks. prałata Gerarda 
Kałuży. Na starym cmentarzu 
parafialnym uroczystość odpra-
wił proboszcz parafii w Schodni 

Dzień Wszystkich Świętych

Droga do świętości
Dzień Wszystkich Świętych, jak każda uroczystość w Ko-

ściele, ma radosny charakter. W Ozimku spotykamy się tego 
dnia na trzech cmentarzach: ewangelickim, starym parafialnym 
i komunalnym. W dniu tym Kościół uwielbia Boga w życiu 
świętych i błogosławionych. To nasi bracia i siostry z różnych 
pokoleń i ludów, którzy całym sercem szukali Boga, a teraz 
cieszą się oglądaniem Jego oblicza.

ks. dziekan Jan Bejnar, a na 
cmentarzu komunalnym procesję 
prowadził ks. Marian Demarczyk 
oraz ks. Michał Kaczówka. Od-
mówiono również różaniec. 

Uroczystości Dnia Wszystkich 
Świętych w kościołach i na cmen-
tarzach odbyły się we wszyst-
kich parafiach na terenie gminy 
Ozimek. 

(nies)

... Koła DFK Antoniów

... początki

Działa również klub skata 
sportowego „Walet”. 

Zasłużonym członkom DFK 
wręczono pamiątkowe dyplo-
my oraz puchary. Otrzymali je: 
Herbert Stasch, Jerzy Kiel, 
Ryszard Buczek, Antoni Miel-
niczek, Lidia Jończyk, Jan Nie-
słony oraz zespół „Opolskie 

Dziołchy”, w imieniu którego 
nagrodę odebrała Krystyna Bu-
czek. 

W części artystycznej wystą-
piły zespoły „Opolskie Dziołchy” 
i „Ramis”. Do późnych godzin 
wieczornych członkowie DFK 
bawili się przy dobrej muzyce. 

Zarząd Koła składa podzię-
kowania burmistrzowi Janowi 
Labusowi oraz członkom DFK 
za wsparcie i pomoc w organi-
zowaniu imprez. 

Spotkanie z okazji 25-lecia 
Koła  zorganizowano w ramach 
projektu „Ożywienie Domów Spo-
tkań” Konsolidierung der Bege-

gnungsstätten, finansowanego 
przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych Republiki Federal-
nej Niemiec za pośrednictwem 
Związku Niemieckich Stowarzy-
szeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce. 

J. Niesłony



Coalbrookdale to niewielkie 
miasteczko, położone 200 kilo-
metrów na północny zachód od 
Londynu, w hrabstwie Shopshire, 
na pograniczu Anglii i Walii. Zasły-
nęło w XVIII i XIX wieku przede 
wszystkim z hut i kopalń węgla ka-
miennego. Miejscowy ród Darbych 
uznawany jest za twórców nowo-
czesnego hutnictwa i prekursorów 
industrializacji. Abraham Darby 
I (1678-1717) już na początku 
XVIII w. zmodernizował konstruk-
cję pieca hutniczego, z sukce-
sem zastosował koks do wytopu, 
przeprowadził próby z produkcją 
stali i jako pierwszy zastosował 
piaskową masę formierską do pro-
dukcji żeliwnych garnków. Jego 
osiągnięcia wyprzedziły o prawie 
pół wieku dokonania innych hut 
na kontynencie europejskim. Jego 
syn Abraham Darby II (1711-1763) 
kontynuował dzieło ojca. Między 
innymi modernizował konstrukcję 
nowoczesnych pieców hutniczych, 
udoskonalał proces wytopu stali 
z użyciem koksu i rozszerzał asor-
tyment produkowanych wyrobów. 
Jednak największą sławę zdobył 
jego syn Abraham Darby III (1750-
1789). Kontynuował prace dziadka 
i ojca, osiągając wyniki pozwala-
jące na odlewanie nie tylko poje-
dynczych wyrobów, ale wielkich 
żelaznych konstrukcji. Wykonany 

Stowarzyszenie na Spotkaniu
Konferencja Miłośników Żeliwa w Anglii:

W dniach od 21 do 27 września dziewięcioosobowa delegacja członków i sympatyków Stowarzy-
szenia Dolina Małej Panwi przebywała w Anglii. Poza zwiedzaniem zabytków Londynu, najważniejszym 
punktem wyjazdu był udział w IV Międzynarodowym Spotkaniu Miłośników Żeliwa Artystycznego 
w miejscowości Coalbrookdale.

przez niego najstarszy na świecie 
żelazny most, słynny Iron Bridge 
nad rzeką Severen, rozsławił nie 
tylko angielskie hutnictwo, ale 
i małą mieścinę Coalbrookdale.

Most zachował się do naszych 
czasów i nadal ściąga rzesze tu-
rystów z całego świata. Dzisiejsze 
Coalbrookdale to urokliwe mia-
steczko, położone w górach, nad 
malowniczymi, wysokimi brzega-
mi rzeki Severen. Słynny żelazny 
most sprawił, że podstawowym 
źródłem utrzymania mieszkań-
ców są dziś liczne hotele, puby, 
restauracje i sklepy z pamiątkami, 
zaspokajające oczekiwania ponad 
miliona turystów rocznie. Most to 
nie jedyna atrakcja. Zabytkowe 
huty i zakłady przemysłowe, pa-
miętające czasy industrializacji, 
uzupełniają liczne muzea, między 
innymi  muzeum hutnictwa.

Trudno się więc dziwić, że 
właśnie to miejsce wybrano dla 
zorganizowania kolejnej, już 
czwartej konferencji:  Między-
narodowe Spotkania Miłośników 
Żeliwa Artystycznego, która od-
była się w dniach 25 i 26 wrze-
śnia 2015 roku. Wcześniejsze, 
organizowane co dwa lata pod 
merytorycznym nadzorem Funda-
cji Muzeum Miejskiego w Berlinie 
(Stiftung Stadtmuseum Berlin), 
odbyły się w Sayn koło Koblencji 

(pierwszym dyrektorem tamtejszej 
huty, na początku XIX wieku, był 
Franz Moritz, który swoją karierę 
hutniczą rozpoczynał w Ozimku) 
oraz właśnie w Berlinie (odlewnię 
żeliwa w Berlinie budował wcze-
śniejszy dyrektor huty w Ozimku 
Johann Wedding, a potem kiero-
wał nią, wychowany w Ozimku 
i Zagwiździu, Johann Friedrich 
Krigar). W czasie piątkowych wy-
kładów i referatów mieliśmy okazję 
zaprezentować nasze miasto, do-
robek Królewskiej Huty Malapane 

Zwiedzamy Museum of Iron w Coalbrookdale.

w Ozimku oraz działalność nasze-
go Stowarzyszenia, a jednocze-
śnie zaproponować Ozimek jako 
miejsce następnej konferencji.

Cały sobotni dzień poświęci-
liśmy na zwiedzanie licznych za-
bytków techniki pogranicza Anglii 
i Walii, pamiętających początki 
industrializacji. Największe wra-
żenie zrobił na nas słynny żelazny 
most Iron Bridge, wybudowany 
w latach 1776-1779 przez Abra-
hama Darby III i Johna Wilkinso-
na (tego samego, który w roku 
1789, podczas pobytu w Ozimku,  
uczestniczył w próbach wytopu 
z użyciem koksu). Dumą napawał 
nas fakt, że już 17 lat później także 
w naszej hucie odlano żelazny 
most, uznawany za najstarszy na 
europejskim kontynencie poza 
Anglią. 

Tego samego dnia wieczorem, 
podczas uroczystej kolacji, kapi-
tuła konferencji ogłosiła decyzję 
o przyznaniu organizacji kolejnej 
edycji w 2017 roku Stowarzysze-
niu Dolina Małej Panwi. Tak więc 
V Międzynarodowe Spotkanie Mi-
łośników Żeliwa Artystycznego 
odbędzie się we wrześniu 2017 
roku w Ozimku. Myślę, że nie tylko 
członkowie Stowarzyszenia, dla 
których jest to jeden z najważ-
niejszych sukcesów w dotych-
czasowej działalności, ale także 
wszyscy mieszkańcy Ozimka 
powinni być z tego dumni.

Józef Tomasz Juros

Uczestnicy Konferencji z Michaelem Darby, członkiem Fundacji Ironbridbe 
Gorge Museum Trust,potomkiem Abrahama Darby i jego żoną na tle Iron Bridge.



* Obchody Dnia Nauczyciela * Obchody Dnia Nauczyciela * Obchody Dnia Nauczyciela *
SP nr 2:

Życzenia, wiersze, piosenki
Święto naszych nauczycieli postanowiliśmy uczcić troszkę inaczej 

niż zwykle, bowiem w tym roku uroczystość przygotowały klasy młod-
sze, tj. klasa II i III pod opieką p. J. Niedźwiedź i A. Cybińskiej. Honoro-
wym gościem był p. burmistrz Ozimka - Jan Labus, który podziękował 
nauczycielom za trud i wychowanie młodego pokolenia oraz wręczył 
nagrodę burmistrza p. I. Kukuczce, a także nagrody wyróżnionym przez 
dyrektora szkoły nauczycielom i pracownikom administracyjnym.

Po części oficjalnej nastąpiła 
część artystyczna, były wiersze, 
piosenki, życzenia dla nauczycieli 
i pozostałych pracowników. Następ-
nie zaprezentowana została scenka 
pt.”Zjazd absolwentów”, w której 
w zabawny sposób przedstawiono 
spotkanie po latach kilku absolwen-
tów, którzy z sentymentem i tęsknotą 
wspominają pobyt w tutejszej szkole. 
Po latach dochodzą do wniosku, że 
były to ich najwspanialsze lata.

Po części artystycznej przed-
stawiciele SU obdarowali pracowni-
ków szkoły skromnymi upominkami. 
Zaprosili również nauczycieli na 
„wycieczkę” bez biletów po Euro-
pie. Wyposażeni w torby, walizki 
wyruszyli pociągiem po Europie. 

Maszynista zatrzymywał się na 
stacjach w różnych europejskich 
stolicach, gdzie nauczyciele - pa-
sażerowie musieli odpowiadać na 
pytania dotyczące danego kraju, 
a także zatańczyć narodowy taniec. 
Uczniowie mieli więc niepowtarzalną 
okazję zobaczyć swoich nauczycieli 
w innym wymiarze. Kiedy pociąg 
przybył do Warszawy, a z głośnika 
popłynęła piosenka „Ona tańczy 
dla mnie”, do tańca poderwali się 
również uczniowie, którzy wspólnie 
z nauczycielami tworząc tanecznego 
węża pląsali po korytarzach szkoły.

Ciężko tym razem było nam 
się rozstać.

Uczniowie Kl II i III

Zespół Szkół:

Listy do pana Korczaka
20 października w sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Ozimku. 

Na wstępie głos zabrał wice-
dyrektor Tomasz Ciekalski, który 
złożył życzenia wszystkim nauczy-
cielom oraz uczniom. Później odby-
ło się ślubowanie klas pierwszych 
gimnazjum, liceum oraz technikum. 
Następnie uczniowie klasy I i II LO 
przedstawili spektakl poświęcony 
Januszowi Korczakowi - wybitnemu 
pedagogowi. Dzięki tej inscenizacji 
mogliśmy poznać jego postać i za-
sługi. Sztuka została przedstawiona 
w humorystyczny sposób, co ułatwia-

ło odbiór i sprzyjało zapamiętywaniu 
informacji. Rozdano także wydaną 
specjalnie na tę okazję gazetkę 
z listami uczniów adresowanymi do 
pana Korczaka. Na koniec uczniowie 
podarowali nauczycielom upominki. 
Uroczystość została przygotowana 
przez panią Justynę Wajs-Fijałkow-
ską i panią Joannę Derdę. 

Anna Guzy, Julia Olearczuk 
- klasa 3ag

PSP Szczedrzyk:

Uczniowie się popisali
14 października w Publicznej Szkole Podstawowej im Jana Pawła II 

w Szczedrzyku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy I b oraz III pod 
kierownictwem p. Mirelli Rudolf oraz  p. Joanny Piontek.

W programie artystycznym zna-
lazły się między innymi: inscenizacja 
taneczna do utworu Juliana Tuwima 
,,Murzynek Bambo” w wykonaniu 

klasy pierwszej, zainscenizowana 
piosenka „Gdy dyrygent w naszej 
szkole” wykonana przez klasę III 
oraz wiele innych ciekawych wierszy 

i piosenek obrazujących pracę na-
uczyciela.

Obecnością zaszczycił nas bur-
mistrz Ozimka Jan Labus, który 
osobiście złożył życzenia oraz wrę-
czył nagrodę burmistrza naszym 
nauczycielom, wręczył też stypendia 
burmistrza wyróżnionym uczniom 
naszej szkoły. Stypendia otrzyma-
li: Julia Rὅhrich, Zofia Kędziora, 
Marta Jastrzębska i Martyna Orlik 
z klasy VI oraz Paulina Stasiuk 
i Anna Wiesiołek z klasy V.

Dyrektor szkoły Beata Bogacz-
-Woźniak życzyła pracownikom 
wszystkiego co najpiękniejsze, wielu 
sukcesów zawodowych, osiągnięcia 

Dzień Edukacji Narodowej w PSP Szczedrzyk.

obranego celu oraz tego, aby podej-
mowany trud był źródłem satysfakcji. 
Podziękowała wszystkim nauczycie-
lom za codzienny trud i cierpliwość 
wobec uczniów. Do życzeń dołączyli 
się przedstawiciele Rady Rodziców 
oraz Samorząd Szkolny. Wszyst-
kim pracownikom szkoły zostały 
wręczone róże i ręcznie wykonane 
słoneczniki. 

Uwieńczeniem spotkania był 
występ wokalny uczennicy klasy 
VI Julii Rὅhrich, która brawurowo 
zaśpiewała utwór Tiny Turner  pt. 
„Proud Mary”

Joanna Piontek

Podobne uroczystości odbyły się we wszystkich 
placówkach oświatowych w gminie

Wykaz nagród Burmistrza Ozimka przyznawanych 
nauczycielom z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej w 2015 roku

Imię i Nazwisko Placówka

Violetta Teper Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Ozimku

Iwona Kukuczka- Mielczarek Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Ozimku

Marzena Wolicka-Mazurkiewicz Gminny Zespół Szkół w Ozimku

Elżbieta Wojdyła Gminny Zespół Szkół w Ozimku

Krystyna Zabawa Gminny Zespół Szkół w Ozimku

Beata Bogacz-Woźniak Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Szczedrzyku

Urszula Serafin-Noga Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Szczedrzyku

Elżbieta Pluta Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Dylakach

Barbara Werner Przedszkole Publiczne Nr 2 
w Ozimku

Agata Niedoba Przedszkole Publiczne Nr 6 
w Szczedrzyku



Gimnazjum nr 1 w Ozimku - zwa-
ne potocznie przez uczniów „dużym 
gimnazjum” powstało jako pierwsze 
w gminie, zgodnie z założeniami 
reformy oświaty z  1999 roku. Przez 
ten czas, dzięki ogromnej pracy dy-
rektorów - wówczas pani Leonardy 
Płoszaj,  następnie pani Jolanty 
Śliżewskiej i dziś pełniącej obo-
wiązki dyrektora - pani Krystyny 
Zabawy, a także wykwalifikowanej 
kadrze pedagogicznej, nasze gimna-
zjum wyrobiło sobie wysoką pozycję 
w rankingu szkół gimnazjalnych na 
Opolszczyźnie. Możemy poszczycić 
się wieloma osiągnięciami - laure-
atami i finalistami konkursów przed-
miotowych na szczeblach nie tylko 
wojewódzkich, ale i ogólnopolskich. 
Realizujemy także liczne projekty 
unijne. Rozwijamy umiejętności i za-
interesowania uczniów na zajęciach 
pozalekcyjnych. Angażujemy się 
w akcje charytatywne na szczeblu 
lokalnym i krajowym. Mamy również 
swoją galerię plastyczną „Motyw”, 
która w tym roku obchodziła okrągłą 

Piękne, bo to nasze czasy (2)
Minęło już szesnaście lat, od kiedy powstały gimnazja. To czas 

na podsumowanie pracy szkoły, jak się dziś okazuje, działań zaanga-
żowanych pedagogów i kreatywnej młodzieży. To czas na refleksję, 
czas na świętowanie, bo jest się z czego cieszyć, jest z czego, a raczej 
z kogo być dumnym.

rocznicę istnienia, swoje dziesięcio-
lecie. Ponadto uzyskaliśmy certyfi-
katy „Szkoły z klasą” oraz „Szkoły 
zaangażowanej społecznie”. Warto 
również podkreślić nasze bardzo 
wysokie wyniki egzaminów gimna-
zjalnych. Każdego roku ich średnia 
jest wyższa niż średnia gminy, wo-
jewództwa i kraju.

Jednak najważniejsze słowa 
uznania płyną do nas zawsze z ust 
rodziców naszych wychowanków 
oraz samych uczniów. Gimnazja-
liści są autorami wielu szkolnych 
osiągnięć. Możemy poszczycić się 
102 laureatami oraz 128 finalistami 
konkursów wojewódzkich i ponadwo-
jewódzkich. Listę laureatów i finali-
stów zaprezentujemy w kolejnym 
numerze WO.

Gimnazjum nr 1 w Ozimku wy-
chowało wiele roczników młodzieży 
- mądrej, kulturalnej i wrażliwej na 
potrzeby innych.

Małgorzata Dziewulska 
Marzena Wolicka - Mazurkiewicz

W uroczystościach uczestniczyli 
między innymi przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Kleszcz oraz 
zastępca burmistrza Jarosław Wita, 
który w imieniu swoim oraz burmi-
strza Jana Labusa pogratulował 
wszystkim uczniom i nauczycielom, 
życząc im przy okazji dalszych suk-
cesów. Swoimi wspomnieniami z 
dwudziestoletniej pracy w placówce 
podzieliła się wicestarosta powiatu 

Wspomnienia i zabawa
Łzy wzruszenia spowodowane wspomnieniami i uśmiechy wy-

wołane występami uczniów- w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku 
17 października świętowano wielki jubileusz: 25-lecie istnienia pod-
stawówki oraz 15-lecie gimnazjum.

opolskiego Leonarda  Płoszaj. 
Młodzież zaprezentowała się w 

programie artystycznym, ale uroczy-
stościom towarzyszyły również róż-
ne gry i zabawy, prezentacje dorobku 
szkolnego. Aula szkolna pękała w 
szwach, gdyż została wypełniona 
byłymi i obecnymi pracownikami 
oraz absolwentami placówki.  

wit

Opiekunki oraz uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu Gimnazjum nr 
1 w Ozimku serdecznie dziękują Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 za przekazanie darów na JUBILEUSZOWĄ 
LOTERIĘ. Pięknie dziękujemy także sponsorom. Jest nam niezwykle 
miło, że Państwo chętnie i hojnie zareagowali na naszą prośbę.

Sponsorzy Jubileuszowej loterii: Sklep Lewiatan w Ozimku, Kwiaciar-
nia Ładne kwiatki w Ozimku pani Jarosława Zając, Sklep Tanie drobiazgi 
w Ozimku,  Sklep kosmetyczny Delly w Ozimku, Sklep komputerowy Feliks 
- prywatna darowizna ekspedientki, PPH Grześ Grzegorz Orman w Ozim-
ku, Gamwet Lecznica dla zwierząt w Ozimku  M. Lakota, Sklep wędkarski 
Wędkarz w Ozimku, Kino Helios w Opolu, Drogeria Natura w Ozimku, 
Halladin - agencja ubezpieczeniowa PZU S.A. i PZU Życie S.A. w Ozimku, 
Firma Blattin, Centrum Ogrodnicze Pracuś w Ozimku.

1999/2000 
1 września 1999 - rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w gim-

nazjum
1 maja wycieczka - gimnazjalistów do Londynu pod opieką pani 

Aliny Matusz, pani Magdaleny Wolny, pana Władysława Tomczyńskiego
2000/2001
8 - 9 września  urodziny gimnazjów - wielki festyn w Warszawie 

(Plac Zamkowy)
grudzień - I Gminny Wielobój Integracyjny Sportowy dla Niepełno-

sprawnych
kwiecień - Wielkanoc w Heinsbergu - Europejskie Spotkania Mło-

dzieży Wielkanoc 2001
12 maja - przedstawiciele Klubu Europejskiego biorą udział w VIII 

Spotkaniach Europejskich w Warszawie
lipiec - Mateusz Lipiński jako jedyny reprezentant Polski wyjeżdża 

na obóz Camp Risink San w USA
2001/2002
30 kwietnia - 5 maja - nauczyciele gimnazjum przebywają na Białorusi 

na zaproszenie pracowników szkoły w Darewie
2002/2003
28 października - Sylwia Charach zostaje przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego, uzyskując 227 głosów
21 marca - Dzień Kultury i Edukacji Olimpijskiej
30 maja - Festiwal Nauki w ramach akcji „Szkoła z klasą”
2003/2004
wrzesień - akcja „Sprzątanie świata” - wzięło w niej udział 450 uczniów
11 stycznia - WOŚP zagrała w Ozimku po raz pierwszy - XII Finał - 

zebraliśmy 5301 zł oraz kosztowności
 9 grudnia - spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk
11 kwietnia - Katarzyna Iwaniak uzyskuje tytuł laureata Ogólnopol-

skiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 
- szkoła zajmuje III miejsce w klasyfikacji szkół gimnazjalnych

2004/2005
listopad - wycieczka uczniów i pracowników szkoły do Rymarova 

w Czechach w ramach projektu „Spotkajmy się - nie bądźmy sobie 
obcy” Euroregion Pradziad

2005/2006
październik - wycieczka uczestników fakultetu turystyczno - krajo-

znawczego pod opieką pani Sylwii Widawskiej do Muzeum Regionalnego 
w Praszce i późnobarokowego dworku szlacheckiego w Ożarowie

październik - uroczyste otwarcie auli szkolnej 
grudzień - mikołajkowy rodzinny turniej piłki siatkowej o puchar 

dyrektora Gimnazjum nr 1 - pani Leonardy Płoszaj
03-07 kwietnia - Dni Regionalne
2006/2007
14 października - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ozimku - pan Leonarda 

Płoszaj otrzymuje nagrodę kuratora
21 marca - koncert „Rozwijamy talenty” 
maj - uczennica Natalia Pierwoła zakwalifikowała się do programu 

„Szansa na sukces” - szczęśliwy numer startowy 247
2007/2008
01 września - połączyliśmy się ze Szkołą Podstawową nr 3 w Ozimku 

i pracujemy jako Gminny Zespół Szkół
październik - integracyjna wycieczka nauczycieli do Dolnych Morawic 

w Czechach
09 - 10 listopada - spotkanie w szkole dyrektorów należących do 

Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego
kwiecień - uczestnicy Klubu Młodych Literatów wraz z opiekunem 

panią Krystyną Salbierz podróżują szlakiem literatów - Stefana Żerom-
skiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza 

2008/2009
listopad - wystawa w bibliotece „Prawa Dziecka”- przybliżenie tematyki 

związanej z Konwencją Praw Dziecka
9 grudnia - spotkanie z panią Dorotą Simonides - znawczynią ślą-

skiego folkloru

KALENDARIUM GIMNAZJALNYCH
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WYDARZEŃ
2009/2010
30 października - obchodzimy 

10-lecie gimnazjum - uroczystość 
prowadzą Mateusz Lipiński i Mirela 
Kaczmarek 

marzec - Żaneta Ozimek zaj-
muje I miejsce w Konkursie Kro-
szonkarskim

2010/2011
wrzesień - pierwsze absolwent-

ki gimnazjum rozpoczynają pracę 
w szkole jako nauczycielki - panie: 
Katarzyna Urbanowska i Małgo-
rzata Szura

listopad - Matausz Sawa - zwy-
cięzcą szkolnego etapu Wojewódz-
kiego Konkursu Geograficznego 
(93,8% poprawnych odpowiedzi)

13 maja - Kinga Dudzic i Mate-
usz Sawiel zakwalifikowali się do 
Ogólnopolskiego Piosenkobrania

26 maja - wernisaż wystawa 
„Istotne chmury” w szkolnej galerii 
„Motyw”

25 maja - obchody 90. rocznicy 
Powstań Śląskich 

2011/2012
październik - otrzęsiny uczniów 

klas pierwszych
grudzień - rusza akcja „Szla-

chetna paczka” 
2012/2013
luty - możemy zjeść obiad w no-

wej,  szkolnej stołówce
29 maja - uroczysta gala „Ślą-

sku mój - słowo cudnego uroku” 
w ramach podsumowania konkursu 
„Moja wieś - moje miejsce”

04 czerwca - Zuzanna Serafin 
w finale ogólnopolskiego konkursu 
„Drapieżne oblicza Ziemi” 

2013/2014
29-30 października - plener ma-

larsko - fotograficzny w Kluczborku 
i Byczynie

23 listopada - wolontariusze 
w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Opolu

22 stycznia - spotkanie z Łuka-
szem Widawskim, organizatorem 
wyprawy do Rosji i Mongolii

czerwiec - Nicole Klohs lau-
reatką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego

2014/2015
listopad - przekazanie darów 

dla podopiecznych Hospicjum dla 
Dzieci w Ozimku

luty - realizacja projektu „Uczy-
my się, poznając i zwiedzając cie-
kawe miejsca w kraju” pod opieką 
pani Sylwii Widawskiej

Relacja fotograficzna 
na str.: 17, 18 i 19

Przypomnijmy krótko, jakie suk-
cesy uczeń ma na swoim koncie. 
Damian Pielorz przez trzy lata brał 
udział w Ogólnopolskim konkursie 
wiedzy geologiczno- środowiskowej, 
uzyskując tytuł finalisty na etapie 
regionalnym (województwo opol-
skie i śląskie) w roku 2013, 2014 
i 2015. W dwóch ostatnich latach 
w tym konkursie zajmował wysokie 
czwarte miejsce. Ponadto  trzykrot-
nie brał udział w regionalnym kon-
kursie „Moja wieś - Moje miejsce” 
organizowanym przez LGD „Kraina 
Dinozaurów”, zajmując dwukrotnie 
pierwsze miejsca za prace:  „Hi-
storia Parku Rehdanz’a  w Ozim-
ku”,  „Garerety”,  czyli turawski ród 
Garnierów” i trzecie miejsce za 
„Historię  w pocztówkach zapisa-
ną”.  W roku szkolnym 2014/2015 
uzyskał  tytuł laureata w konkursie 
„Wiedzy o Kresach Wschodnich”,  
zajmując  trzecie miejsce na etapie 
wojewódzkim.  Do wyżej wymie-
nionych konkursów przygotowy-
wał się pod opieką  nauczycielki 
geografii Sylwii Widawskiej. Pod 
okiem polonistki  Dominiki Kul-

Absolwent „Prymusem Opolszczyzny”
19.10. br. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia uczniom naszego 

województwa nagrody „Prymus Opolszczyzny 2015”. Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych 
laureatów obdarowanych  tym  zaszczytnym tytułem  znalazł się nasz absolwent, którego odznaczono 
za osiągnięcia uzyskane podczas  trzyletniego pobytu w  Gimnazjum Nr 1 w Ozimku. 

czyńskiej Damian rozwijał  również 
swoje literackie pasje.  I  na tym 
polu odnosił duże sukcesy. Uczeń 
w 2013 roku został  wyróżnienie 
w Turnieju Recytatorskim. Ponadto 
zajął pierwsze miejsce  na etapie 
wojewódzkim w Konkursie  Literac-
kim „Zostań recenzentem filmowym” 
oraz  trzecie miejsce w Konkursie 
Literackim „Schwytaj Białego Kru-
ka”. Dodatkowo w roku 2015 wziął 
udział w konkursie  zorganizowa-
nym przez Wydawnictwo „Ambaje” 
na recenzję tomiku młodej poetki 
czasu wojny Teresy Bogusławskiej 
pt. „Warszawie”. Praca Damiana 
została oceniona jako najlepsza 
i  zamieszczono ją na okładce 
pierwszego wydania wierszy poetki 
. W roku 2013/2014 uczeń uzyskał 
wyróżnienie w konkursie literackim 
na etapie wojewódzkim „Szukam 
nauczyciela i mistrza” .

 Damian brał ponadto udział 
w wielu konkursach na etapie szkol-
nym i gminnym. W naszej szkole dał 
się poznać jako  uczeń bardzo pra-
cowity, solidny i ambitny. Uczęsz-
czał do klasy, której wychowawcą 

była pani Bożenna Kaczmarek. 
Rozwijał swoje zainteresowania 
w wielu kołach przedmiotowych, 
a podczas wakacji 2013/2014 brał 
udział w warsztatach geologicznych 
w Krasiejowie pod okiem prof. UO 
E. Jagt - Yazykovej. 

Gratulujemy Ci Damianie  
zaszczytnego tytułu i życząc  
podobnych sukcesów w liceum,  wy-
rażamy nadzieję, że  nadal godnie 
będziesz reprezentował i promował 
gminę Ozimek. 

SW. i DK.

Szkołę Podstawową nr3 
Gminnego Zespołu Szkół w 
Ozimku reprezentowali ucznio-
wie: Liliana Knychas, Jakub 
Namyślak i Hanna Silicka z kl. 
IIa, Elena Chrzanowska, Fabian 
Golonka i Wojciech Janicki z kl. 
IIb, Aleksandra Bajor, Jan Datko i 
Julia Młotek z kl. IIc oraz Danuta 
Suproń, Julia Pietroń i Krzysztof 
Zwolak z kl. IId. Wystąpieniom 
towarzyszyły duże emocje samych 
uczestników, opiekunów oraz rodzi-
ców i dziadków, trzymających kciuki 
za swoje pociechy. W rezultacie  
konkursu z grona uczniów SP3 
wyróżnienie otrzymała Ola Bajor, 
a tegorocznym Wicemistrzem 
Pięknego Czytania został Kuba 
Namyślak. Wszystkim uczestnikom 
i finalistom konkursu gratulujemy 
serdecznego zaangażowania i lau-
rów, a Organizatorom dziękujemy 
za gościnność i piękne pamiątki 

Wicemistrz „Pięknego Czytania 2015”
29 października tradycyjnie w Domu Kultury odbył się finał siódmej edycji konkursu Mistrz Pięknego 

Czytania, w którym w szranki stanęło 26 dzieci klas drugich z trzech ozimeckich szkół.

książkowe dla dzieci oraz umilenie 
im czasu oczekiwania na werdykt 

jury ciekawymi zabawami.
Beata Misiura
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Damian Pielorz.

Kuba Namyślak.



Przypominamy, że p. Eryka za 
aktywną wieloletnią kulturotwórczą 
działalność na rzecz amatorskiego 
ruchu artystycznego i upowszech-
niania folkloru na Opolszczyźnie 
została uhonorowana licznymi 
nagrodami i odznaczeniami. Na 

Magnolia Powiatu Opolskiego
Dla E.Świerc, N.Szponder i J.Wajs-Fiajłkowskiej

Nagrodę specjalną starosty opolskiego otrzymała Eryka Świerc, 
założycielka i do niedawna kierowniczka Zespołu „Dzióbki” z Bie-
strzynnika działającego przy DK w Ozimku.

uroczystej Sesji Rady Miejskiej 
w Ozimku w dniu 26 czerwca 2010 
r. nadano jej tytuł honorowy „Zasłu-
żony dla Gminy Ozimek”.

W kategorii Sportowiec Roku 
odznaczono Natalię Szponder, za-
wodniczkę KK Nidan Zawadzkie, 
która przygodę z technikami walki 
zaczęła już w wieku 6 lat. W tym 
roku do licznych sukcesów dołą-
czyła drużynowe wicemistrzostwo 

świata oraz 5 miejsce w kategorii 
indywidualnej. Największym suk-
cesem zaś było podwójne mistrzo-
stwo świata w 2007 r.

Ponadto wyróżnienie Eduka-
tor Roku otrzymała Justyna-Wajs 
Fijałkowska - Liderka Stowarzy-

szenia Kulturalno-Edukacyjnego 
„100 SZTUK”, również laureatka 
licznych nagród za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury

Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Marcin  Widera

Członkostwo w w/w stowarzyszeniu 
daje gminie możliwość pozyskiwania 
środków finansowych Unii Europejskiej 
na realizację transgranicznych pro-
jektów z naszym czeskim partnerem 
Rymarovem. W ramach poprzedniej 
perspektywy 2007-2013 zrealizowali-
śmy za pośrednictwem stowarzyszenia 
następujące projekty:

Euroregion Pradziad
27.10.2015 r. Burmistrz Ozimka Jan Labus uczestniczył w Prudniku w Nad-

zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pradziad, którego Gmina Ozimek jest członkiem.

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka
2. Polsko-Czeska integracja sportowa
3. Dzień Seniora
W ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-
2013. Przekraczamy granice.

J.B.

Starostami dożynek byli Krystyna 
Joschko i Alojzy Bursy. Biesiada roz-
poczęła się przywitaniem przez panią 
sołtys zaproszonych gości: burmistrza 
Jana Labusa, zastępcy przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Aldony Góźdź, pro-
boszcza parafii w Dylakach ks. Janusza 
Konofalskiego i proboszcza seniora 

Biesiada dożynkowa w Biestrzynniku.

Biestrzynnik:

Biesiada dożynkowa
13 września w świetlicy wiejskiej w Biestrzynniku odbyła się biesiada dożyn-

kowa zorganizowana przez sołtys  Edytę Czaplik, Radę Sołecką oraz Koło DFK. 

ks. Henryka Okularczyka. Biesiadę 
uświetniły występy zespołów „Dzióbki” 
i „Ramis”. Biesiadnicy zostali poczęsto-
wani kołaczem, kawą oraz pyszną kolacją 
przygotowaną przez firmę cateringową 
„Jagalf”.

Agnieszka Styrnol



Ozimscy pszczelarze przekazali 
bezinteresownie szpitalowi 21 kg mio-
du, a darczyńcami byli: Jerzy Orze-
szyna, Józef Góra, Edward Mazur, 
Walery Turowski, Bogusław Simbiga, 
Michał Radziej, Klaus Ciasto, Werner 
Koźlik, Karol Świtała, Ernest Ploch 
oraz Beniamin Skiba. „Za dobre ser-
ce, które pochyla się nad tymi, którzy 
potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, 
która przynagla do czynienia dobra, za 
bezinteresowną pomoc i życzliwość 
serdeczne wyrazy podziękowania skła-
da dyrekcja i pracownicy” - napisano 
w podziękowaniu. 

Drugim punktem zebrania był wy-
bór nowych władz koła pszczelarzy 
w Ozimku na lata 2015-2019. Przed 

Wybrali nowy zarząd
Pszczelarze:

18 października odbyło się czwarte w tym roku zebranie koła pszcze-
larskiego w Ozimku. Otworzył je prezes Klaus Ciasto, witając przybyłych 
pszczelarzy. W pierwszym punkcie odczytano podziękowanie otrzymane 
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala św. 
Rocha w Ozimku. 

rozpoczęciem wyborów ustępujący 
prezes Klaus Ciasto obszernie przed-
stawił swoją działalność przez sześć 
kadencji, czyli 24 lata. Nowym preze-
sem koła został wybrany Beniamin 
Skiba, jego zastępcą został Grzegorz 
Libera, sekretarzem Michał Radziej, 
skarbnikiem Edward Mazur, a Klaus 
Ciasto został honorowym prezesem 
koła. Do komisji rewizyjnej wybrano 
Piotra Prukopa oraz Piotra Kusa. Po 
wyborach podziękowano ustępującemu 
prezesowi za wieloletnią działalność, 
wręczając mu wiązankę kwiatów oraz 
pięknie ułożony wiersz na statuetce. 
W dyskusji przekazywano sobie wiele 
rad do dalszej pracy w pszczelarstwie. 

(nies)

11 października w sali widowi-
skowej Domu Kultury w Ozimku  
odbył się koncert inaugurujący kam-
panię „Hospicjum to też życie”, która 
będzie trwać do 10 stycznia 2016 r. 
Jest to już dwunasta taka kampania. 

Koncert, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie 
Centrum Opieki Paliatywnej Betania, 
otworzył były proboszcz parafii ewan-
gelicko-augsbuskiej w Opolu pastor 
Marian Niemiec. Wystąpiła orkiestra 
dęta z Górażdży, wokalistki Studia 
Piosenki „Nonet” oraz orkiestra dęta 
działająca przy Domu Kultury w Ozimku 
pod batutą Zygmunta Antosika. Po 
koncercie wolontariusze kwestowali 
na rzecz Hospicjum.  

(nies)

Inauguracyjny koncert

Hospicjum to też życie

 W ocenie sekretarza sekcji Jana Ha-
lupczoka sezon lotowy 2015 r. był udany. 
Odbyto 16 lotów gołębiami dorosłymi, 
w większości z terenu Niemiec: Luckau, 
Jessen, Wolfsburga oraz dwa maratony 
powyżej 750 km z miejscowości Rheine. 
Średnio w lotach brało udział powyżej 
3000 gołębi. W lotach gołębi młodych 
odbyło się 6 lotów. Lotowanie rozpoczęto 
w kwietniu, a zakończono we wrześniu. 
Sekcja Ozimek na tle Oddziału wypadła 
bardzo dobrze. Mistrzem sekcji w lo-

Hodowcy gołębi:

Zakończyli sezon
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Sekcja nr 1 Ozimek 

zakończyła sezon lotowy w dniu 30 października uroczystym zebraniem, na 
którym wręczono 28 pucharów i dyplomów. W zebraniu uczestniczył burmistrz 
Ozimka Jan Labus.

tach gołębi dorosłych został Krzysztof 
Kotliński, wicemistrzami w kolejności: 
Krystian Thomann i Sebastian Paw-
lus, natomiast w lotach gołębi młodych 
mistrzem została Krystyna Michalak 
- jedyna kobieta w sekcji. 

W czasie uroczystego zakończenia 
sezonu nastąpiło wręczenie pucharów 
i dyplomów przez burmistrza Jana Labu-
sa i sekretarza sekcji Jana Halupczoka.

(nies)

Starszaków z grupy IV przyprowa-
dziły wychowawczynie Urszula Szcza-
bel-Figura oraz Irena Kulik-Mateja, 
natomiast z grupy V wychowawczynie 
Olga Małkiewicz i Ewa Odias. W na-
stępnym dniu przedszkolaki z grupy II 
przybyły na pasowanie z wychowawczy-
nią Haliną Kłyś. Dzieci zaprezentowały 

Przedszkole Publiczne nr 1:

Pasowanie na przedszkolaków
W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ozimku odbyły się dwa pasowania: 29 

października pasowanie na „starszaka”, a 30 października pasowanie najmłod-
szych na „przedszkolaka”.

swoim rodzicom występy w formie tańców 
i zabaw, udowadniając, że zasłużyły na 
uroczyste pasowanie, którego dokonała 
dyrektor przedszkola Jolanta Szyszka. 
Przedszkolaki otrzymały okolicznościowe 
dyplomy oraz czekolady. 

(nies)


