
„Granice powiatu opolskie-
go zostały ustalone w oparciu 
o jednorodny układ osadniczy 
i przestrzenny, uwzględniający 
więzi społeczne, gospodarcze 
i kulturowe oraz zapewniający 
zdolność wykonywania zadań 
publicznych” - czytamy w re-
zolucji. „Propozycja prezydenta 
miasta Opola dotycząca posze-
rzenia granic miasta doprowadzi 
do: 1. Marginalizacji znaczenia 
powiatu opolskiego w rozumie-
niu społecznym i administracyj-
nym. reklama 2 Zmniejszenia 
terytorium powiatu opolskiego. 
3. Zerwania wielowiekowych 
więzi kulturowych, społecznych 
i ekonomicznych mieszkańców. 
4. Odebrania gminom najatrak-
cyjniejszych terenów inwesty-
cyjnych, na które pracowały od 
lat. 5. Zmniejszenia dochodów 
gmin, co zahamuje lub prak-
tycznie uniemożliwi rozwój po-
zostałych miejscowości w tych 
gminach. 6. Zmniejszenia do-
chodów powiatu opolskiego, 
co spowoduje znaczne spowol-
nienie jego rozwoju. 7. Zmian 
obecnych planów zagospodaro-
wania przestrzennego i planów 

Z prac Rady Miejskiej:

Ceny i oceny
Pięć złotych - tyle wynosić będzie teraz dzienna stawka opła-

ty targowej za każdy 1 m kwadratowy powierzchni handlowej. 
Mniej więc niż dotychczas. Tak postanowili radni na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej (30 listopada).

I sprawa tej opłaty wzbudziła 
szereg emocji, gdyż radni do-
pytywali, czy w tej kwocie są 
uwzględnione tak zwane koszty 
utrzymania terenów handlowych 
oraz ile gmina zyska na pobie-
raniu tej daniny. Ponadto rad-
ni między innymi przyjęli nowe 
stawki podatku od niektórych 
środków transportowych (głów-
nie samochodów ciężarowych), 
a także zapoznali się ze stanem 
inwestycji gminnych zrealizo-
wanych zgodnie z założeniami 
budżetowymi. Nie zgodzili się 
też na odstąpienie od pobierania 
opłat za psy.

Radni krytycznie ocenili eg-
zekwowanie przez gminę prze-

pisów umowy o wywóz odpadów 
komunalnych w latach 2013 
i 2014. Zobowiązali burmistrza 
Ozimka do przedstawienia plu-
sów i minusów ewentualnego 
udzielania wsparcia dla firm 
w ramach  tak zwanej pomo-
cy regionalnej.

11 grudnia Rada Miejska 
zebrała się na nadzwyczajnej 
sesji. Porządek obrad zawierał 
tylko jeden punkt: radni podjęli 
uchwałę o pozbawieniu katego-
rii drogi gminnej ulicy Jeziornej 
w Dylakach. Taka decyzja była 
niezbędna, by gmina mogła wy-
stąpić o dofinansowanie remontu 
tego traktu z funduszy zewnętrz-
nych. 

Inicjatorem tego przedsięwzię-
cia był Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Ozimku przy 
współudziale Komisariatu 
Policji, uczniów Zespołu Szkół 
i Gminnego Zespołu Szkół w 
Ozimku. Do akcji włączyły się 

Gminy przeciwko 
powiększeniu  Opola

Burmistrz Jan Labus wraz z radnymi powiatowymi z naszej 
gminy zaaprobowali tekst rezolucji uchwalonej jednogłośnie 
przez radnych powiatu opolskiego - sprzeciwia się ona pomy-
słowi prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego na powiększenie 
obszaru Opola.

inwestycyjnych wpływających 
na realizowane, bądź przyszłe 
projekty infrastrukturalne i go-
spodarcze. 8. Destabilizacji pod-
jętych przez przedsiębiorców 
z powiatu opolskiego ustaleń 
inwestycyjnych na przyłącza-
nych terenach. 

Zmiana granic gmin: Tura-
wa, Dobrzeń Wielki, Prószków, 
Komprachcice i Dąbrowa pod-
waży zaufanie mieszkańców 
do władzy publicznej. Propo-
nowany kształt administracyjny 
Opola nie ma nic wspólnego 
z naturalnym procesem rozwo-
ju miasta i ustaloną wspólnie 
wśród samorządowców inte-
gracją w ramach Aglomeracji 
Opolskiej. Biorąc pod uwagę 
wyżej wymienione okoliczności 
rada powiatu opolskiego wyra-
ża stanowczy sprzeciw wobec 
zamiaru zmiany granic powiatu 
opolskiego. reklama Jednocze-
śnie jesteśmy otwarci na dalszą 
dyskusję na temat procesu in-
tegracji miasta Opola w ramach 
ustalonych i wcześniej konsul-
towanych rozwiązań.” 

wit

Kampania „Reaguj na przemoc”

W dniach 28 i 29 listopada 2015r. na terenie Gminy i Miasta 
Ozimek została zorganizowana kampania informacyjno-edu-
kacyjna pt. „Reaguj na przemoc”. 

także Parafie.
Kampania miała na celu pod-

niesienie świadomości społecz-
nej w zakresie reagowania na 
zjawisko przemocy w rodzinie 
oraz możliwości uzyskania infor-
macji w instytucjach działających 
na terenie gminy.



Sołtysi mają głos
Julita Widera, sołtys Schodni:
- To już moja druga kadencja 

jako sołtysa i największym we-
zwaniem jest kanalizacja wsi oraz 
związane z tym inwestycje w infra-
strukturę drogową. O tą inwestycję 
zabiegamy już od bardzo wielu lat. 
Mam nadzieję, że uda się tego do-
konać jak najszybciej, ponieważ 
drogi są w krytycznym stanie i te 
niewyasfaltowane wręcz nieprze-
jezdne.

Nasi mieszkańcy bardzo do-
brze współpracują ze sobą i zawsze 
chętnie pomagają przy realizacji 
różnych przedsięwzięć na rzecz 
społeczności sołectwa. Efektem 
tego był znakomity jubileusz 530-le-
cia, połączonego z Dożynkami 
Gminnymi, które pozostawiły wiele 
niezapomnianych wrażeń.

Razem z Radą Sołecką staramy 
się realizować wszystkie wnioski 
i zadania poprawiające standard ży-
cia w Schodni. Trzeba zainstalować 

nowe punkty świetlne, rozwiązać 
sprawę boiska wiejskiego, dopo-
sażyć salę sportową, która służy 
społeczności całej gminy. 

Lista potrzeb w naszej miejsco-
wości, które należy załatwić jest 
bardzo duża i mam nadzieję, że 
wspólnie z samorządem gminny 
uda nam się to zrealizować. 

Bernard Sklorz, sołtys Krzyżowej Doliny:

- Do wyasfaltowania – po wy-
konaniu kanalizacji i odnowieniu 
nawierzchni w roku 2014 – pozo-
stałyby odnogi ulic Opolskiej, Po-
wstańców śląskich, Poprzecznej. 
Największe potrzeby w tej mierze 
są na dalszej części ulicy Polnej, 
którą w ostatnich latach remontuje-
my częściowo ze środków funduszu 
sołeckiego oraz przy wsparciu gmi-
ny. Jest to długi odcinek, mieszka 
przy nim sporo mieszkańców, po-
nadto tereny przy drodze wyko-
rzystywane są  rolniczo. Dlatego 
najlepszym rozwiązaniem będzie 
położenie nawierzchni asfaltowej. 

Odnowienia wymaga także 
część nawierzchni dróg powiato-
wych przebiegających przez naszą 
miejscowość. Zwłaszcza, że w roku 
2017 położony zostanie dywanik 
asfaltowy na drodze do Boryczy, 
co będzie skutkować zwiększeniem 
ruchu kołowego  przez Krzyżową 
Dolinę, bo choćby ciężarówki ko-
rzystać będą z drogowego skrótu.

Od kilku już lat ciągnie się spra-
wa likwidacji zbiornika przeciwpo-
żarowego. Do realizacji pozostało 
jeszcze uzupełnienie trzech punk-
tów świetlnych.

Trzeba także uatrakcyjnić salę 
sportową. Z myślą o dzieciach 
i młodzieży należy ją wzbogacić 
o niektóre sprzęty i urządzenia. 
Musimy zrobić także w tej kadencji 
rozeznanie, ilu jest chętnych do 

korzystania z ewentualnego ga-
zociągu.           

Zadanie publiczne wsparte fi-
nansowo przez gminę  podzielono 
na 2 etapy. Pierwszy to warsztaty 
wikliniarskie a drugi to wykład pana 
Andrzeja Latuska na temat „Trage-
dii Górnośląskiej i dziejów regio-
nu i jego mieszkańców w tamtym 
okresie”. W trakcie  warsztatów ich 
uczestnicy posilali się domowymi 
wypiekami, o które zadbały panie 
Urszula Gordzielik i Jolanta Feliks 
a także kanapkami przygotowanymi 
przez panią Karinę Halupczok.  

 Bardzo sobie cenimy współ-
pracę z innymi organizacjami 
działającymi na terenie naszej miej-
scowości a także kontakty przyjaźni 
z mieszkańcami Kollerbeck i Bre-
denbornu – te wydarzania wiele 
zmieniły w życiu Krzyżowej Doliny. 

Spisał: wit

3-go grudnia, odebraliśmy nową 
łódź płaskodenną o wymiarach 
4,5x1,8m z silnikiem 50HP.

Decyzja o zakupie nowej solidnej 
łodzi ratunkowej, podjęta została rok 
temu w momencie, otrzymania decy-
zji o włączeniu jednostki z dniem 1-go 
stycznia tego roku do KSRG. Komendant 
Miejski bryg. Paweł Kielar obiecał, że 
przeznaczy w ramach pewnego wyróż-
nienia na cel inwestycyjny z funduszy 
MSW, kwotę 15 tyś. zł. Był to dla nas 
tzw.  „skowronek - pierwszy wiosenny 
zwiastun”. Teraz do całej tej inwestycji, 
skalkulowanej na kwotę około 50 tyś 
zł; trzeba było poszukiwać i pozyskać 
z różnych źródeł, kolejne dotacje, czy 
darowizny. Na jednym z posiedzeń 
Zarządu Oddz. Powiatowego, znowu 
dzięki pomocy Komendanta bryg. Pawła 
Kielara, udało nam się pozyskać dofi-
nansowanie od naszego Związku OSP 
RP, gdzie nieomieszkamy wspomnieć, 
że kluczową rolę odegrała  Wiceprezes 
ZG druhna Teresa Tiszbierek i  Prezes 
ZW Zw. OSP RP dh Andrzej Borowski. 
Mieliśmy  w zanadrzu na naszym koncie, 
pewną pulę pieniędzy, gdyż w miesią-
cach marcu i kwietniu udało nam się 
pozyskać 4.8 tyś zł; od firmy Pana Woj-
ciecha Ferenca /ZUHM/, oraz około 5 
tyś zł. z wielkanocnej zbiórki od parafian . 
Niestety, ale brakowało nam jeszcze dość 

znacznej kwoty, jak na nasze możliwości. 
Liczyliśmy w tym wypadku na pomoc 
Gminy, ale z przykrością stwierdzamy, 
że nie w tym roku budżetowym.

 We wrześniu, zaświeciła  się dla 
nas kolejna „ szczęśliwa gwiazdka”. Tym 
razem okazało się, że można pozyskać 
ponad 15 tyś zł. z Woj. F. Ochr. Śr. i G.W. 
Niestety, ale na to dofinansowanie trzeba 
było poczekać kilka „dobrych” tygodni 
i groziło nam w końcu zerwania umowy 
z Komendantem Głównym na pozyskaną 
już kwotę 15 tyś. zł; gdyż mijał termin 
realizacji, spisanej uprzednio umowy. 
Tutaj znowu nieprzeceniona pomoc i po-
zytywna opinia, Komendanta  bryg. Pawła 
Kielara. Spisano dodatkowy aneks do 
umowy i szczęśliwie doczekaliśmy finału, 
pozyskania wymarzonej łodzi ratunkowej.

Serdeczne podziękowania Zarzą-
dowi WFOŚiGW w Opolu, Wiceprezes 
dh Teresie Tiszbierek, Prezesowi dh 
Andrzejowi Borowskiemu, Dyrektorowi 
i pracownikom Biura Oddz. Woj. Zw. 
OSP RP w Opolu, ZUHM Wojciecha 
Ferenc, parafianom Parafii Ozimek, 
Z-cy Komendanta Miejskiego st. bryg. 
Witoldowi Trojnarowi, a w szczegól-
ności Komendantowi Miejskiemu bryg. 
Pawłowi Kielarowi.

Tekst i foto: OSP Antoniów

OSP Antoniów:

Dostaliśmy nową łódź





Komisja konkursowa w skła-
dzie: Grażyna Świercz - nauczy-
cielka i opiekunka Szkolnego Koła 
Dziennikarskiego, Witold Żurawic-
ki - red. nacz. „WO” oraz Marcin 
Widera (Urząd Gminy i Miasta) 
miała twardy orzech do zgryzie-
nia, gdyż wiele nadesłanych pracy 
zasługiwało na nagrody, ale tych 
ostatnich po prostu nie wystarczy-
łoby dla wszystkich. Obrady komisji 
były burzliwe, ale ostatecznie wy-
łoniono laureatów, a wielka gala, 
podczas której wręczono nagrody 
odbyła się 24 listopada  w „Jedyn-
ce”.       

Nagrody: 
* Klasy I-III -
- I miejsce: Turkowski Jan
- II miejsce: Pędzik Radosław

„Wakacje mijają, nagrody zostają”

Nagrody rozdane
„Wakacje mijają, wspomnienia zostają” - to była już czwarta 

edycja konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez PSP nr 
1 oraz redakcję „Wiadomości Ozimskich” pod patronatem burmi-
strza Jana Labusa. Na konkurs nadesłano ponad 250 fotografii, na 
których dokumentowano swój wakacyjny wypoczynek.

- III miejsce: Okuniewicz Woj-
ciech 

- Wyróżnienia: Bąk Zofia, Ju-
ruć Katarzyna, Pudlik Karolina

* Klasy IV-VI -
- I miejsce: Nowak Karolina 
- II miejsce: Rogowska Oliwia
- III miejsce: Rakowska Marta
- Wyróżnienia: Okuniewicz Mi-

chał, Ledniowski Wojtek,  Szusz-
czyńska Wiktoria, Guzy Karolina

* Kategoria OPEN-
- I miejsce: Mariusz i Mariola 

Łapotowie
- II miejsce: Bator Oliwia
- III miejsce: Bąk Piotr
- Wyróżnienia: Guzy Anna, No-

wak Bożena, Włoch Beata
(wit)



90. rocznice urodzin: Oskar 
Mikoda z Antoniowa (z synem Bo-
gumiłem), Władysław Machulak 
z Grodźca (z córką Stanisławą) oraz 
Paweł Mróz z Krasiejowa (z wnukiem 
Romanem). 80. urodziny: Jadwi-
ga Spyra ze Szczedrzyka (z córką 
Rozwitą) oraz Hildegarda Zowada 
z Krasiejowa.

Żelazne Gody Małżeńskie (65. 
rocznica zawarcia związku) - Klara 
i Józef Wacławczyk z Ozimka (z 
wnuczką Karoliną). Szmaragdowe 
Gody Małżeńskie (55. rocznica): 
Anna i Jerzy Czech ze Szczedrzyka 
(z synem Andrzejem), Anna i Jan 
Gajda ze Schodni (z synem Krystia-
nem a pan Jan obchodził zarazem 

* Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci *

Dwieście lat!
W ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego 17 listopada kolejni nestorzy 

z naszej gminy świętowali urodziny oraz rocznice zawarcia związków 
małżeńskich. Niektórym towarzyszyły rodziny. Serdeczne życzenia złożyli 
im kierownik USC Ewa Bronder oraz burmistrz Jan Labus. 

80. urodziny), Rozalia i Paul Gott-
scholl oraz Ursula i Herbert Felix 
- obie pary z Krasiejowa. Złote Gody 
Małżeńskie (50. rocznica): Elżbieta 
i Ernest Konieczko z Antoniowa (z 
wnukiem Piotrem, jego żoną Moniką 
oraz prawnukiem Pawełkiem), Edel-
trauda i Rudolf Sowa z Biestrzyn-
nika (z synem Markiem, synową 
Marzeną, wnuczkami: Laurą i Emilką 
oraz wnukiem Marcelkiem), Teresa 
i Jerzy Smyk z Krasiejowa, Teresa 
i Hubert Niesłony z Ozimka, Teresa 
i Kazimierz Kubiak z Pustkowa.

Do życzeń dołącza się redakcja 
„WO”.  

                Klara i Józef Wacławczyk z Ozimka z wnuczką Karoliną.

Anna i Jan Gajda z synem Krystianem. Anna i Jerzy Czech z synem Andrzejem.

Rozalia i Paul Gottscholl. Teresa i Hubert Niesłony.



* Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci *

Hildegarda Zowada. Jadwiga Spyra z córką Rozwitą.

Edeltrauda i Rudolf Sowa z synem Markiem, synową Marzeną, wnuczkami: 
Laurą i Emilką oraz wnukiem Marcelkiem.

Elżbieta i Ernest Konieczko z wnukiem Piotrem, jego żoną Moniką oraz praw-
nukiem Pawełkiem.

Teresa i Jerzy Smyk.

Teresa i Kazimierz Kubiak. Ursula i Herbert Felix.



Mszę dziękczynną dla małżonków 
z podziękowaniem za otrzymane łaski 
oraz prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże odprawił proboszcz ks. Marian 
Demarczyk. Kazanie wygłosił były misjo-
narz w Boliwii franciszkanin o. Norbert 
Bryłka, nawiązując do tradycji rodzinnych 
w tym kraju. Jubilaci przyjęli komunię 
świętą w obu postaciach. Odśpiewano 
uroczyste Te Deum Laudamus, udzielając 
na zakończenie błogosławieństwa oraz 
życząc dalszych lat wspólnego pożycia 
w dobrym zdrowiu. 

(nies)

Uroczysta msza święta dla małżonków
W niedzielę 25 października w sta-

rym kościele w Ozimku odprawiona 
została msza św. w intencji par mał-
żeńskich obchodzących jubileusze od 
25- do 60-lecia pożycia małżeńskiego.

* Wieści z bibliotek *

Wielki turniej
16 listopada 2015r w naszej 

szkole odbył się Wielki Turniej 
Wiedzy Baśniowej pt: „Księżnicz-
ki, Rycerze i Smoki”. W turnieju 
wzięły udział klasy I-III. 

Zabawę rozpoczął test wiedzy 
na temat znajomości ulubionych 
bajek i ich bohaterów. Po zakoń-
czonym teście rozdzielone zostały  
magiczne  zadania z podziałem na 
grupy dziewcząt  i chłopców. Dziew-
czynki sprawdzały  swoje umiejętno-
ści w zadaniach takich jak: ”Chodź 
jak księżniczka” które polegało  na 
przejściu prosto i z gracją  jak naj-
dalej z książką na głowie. Następną 
zabawą był: ”Kopciuszek” miała ona 
za zadanie przebieranie w dużej 
misce zmieszanego ze sobą ma-
karonu  i fasoli. Wygrała ta drużyna 
dziewcząt  która pierwsza zapełniła 
kubeczek jednym rodzajem pro-
duktów. 

Chłopcy wzięli udział w zabawie: 
„Rycerz”. Na zawieszonej siatce 
umieszczono kartkę z namalowaną 
tarczą strzelecką. Rycerz z zawiąza-
nymi oczami i włócznią w ręku miał 
za zadanie wycelować w środek 
tarczy. Szkolni  rycerze  wyruszyli 
również  ”Na pomoc księżniczce”  
uzbrojeni w aluminiowe kule starali 
się trafić w okna zamkowej wierzy. 
Na zakończenie wspaniałej zaba-
wy uczniowie wspólnie zbudowali 
makietę zamku z kartonów i wzięli 
udział w sesji  portretowej  na zam-
ku. Zwycięzcami całego turnieju 
została klasa III. Organizatorem  
konkursu był Samorząd Szkolny 
oraz Biblioteka Szkolna pod opieką 
Pani Anny Żaczek i Ewy Dorynek.

Samorząd Szkolny

* Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * Jubilaci * 

Oskar Mikoda z synem Bogumiłem. Paweł Mróz z wnukiem Romanem. Władysław Machulak z  córką 
Stanisławą.

Jubilaci małżeńscy.



W październikowym wyjeździe 
wzięło udział 50 turystów. Trasa pro-
wadziła malowniczym szlakiem Gór 
Opawskich. Przy pięknej pogodzie, 
w barwach złotej polskiej jesieni, wy-
ruszyliśmy na najwyższy szczyt Gór 
Opawskich - Biskupią Kopę (890 m). 
Widoki i panorama z zabytkowej wieży, 
która stoi tu od 1894 r., są wyjątkowo 
rozległe i piękne. Po pamiątkowym 
zdjęciu u stóp wieży schodzimy do 
Zlatych Hor. Po krótkim odpoczyn-
ku i wypiciu kufla czeskiego piwa, 
dochodzimy do autokaru. Przy grillu 
z kiełbaskami, w miłej atmosferze 
i niezwykle kolorowej o tej porze roku 
Cichej Dolinie, kończymy tę bardzo 
udaną imprezę turystyczną.

14 listopada odbył się dodatkowy 
wyjazd (tzw. dogrywka) na pogranicze 
polsko-czeskie w rejon Vidnavy i Żu-
lovej. W wycieczce wzięło udział 42 
uczestników. Znów trafiliśmy na bardzo 
ładny i słoneczny dzień. Przez Nysę, 
Białą Nyską i Kałków dojeżdżamy do 
Vidnavy. Stąd w miarę łatwy i nadal 
kolorowy szlak w kierunku Żulovej. 
Pierwszym etapem jest wejście na 
widokowy Smolny Wrch (404 m). Roz-
tacza się stąd przepiękna panorama 
na pogórze paczkowskie i Rychlebske 
Hory z dominującym Smyrkiem i Bo-
rówkową Górą.  Łagodnym zejściem 
dochodzimy do miejscowości Cerna 
Voda. Na szlaku spotykamy pojedyn-
cze osoby, ale nasza grupa jest zwarta 
i widoczna. Wchodzimy z powrotem 
do okazałego kompleksu leśnego, 
gdzie dominują strzeliste białe buki. Na 
samym wierzchołku góry znajdują się 
ruiny zamku Kaltenstein (435 m). Jego 
świetność i znaczenie dawno minęły, 
a obecnie pozostały tylko fragmenty 

Sezon 2015 zakończony

W górach jest wszystko, co kocham
O pełny miesiąc został w tym roku wydłużony sezon w KTG „Kozi-

ca”, a jego zakończenie odbyło się w dwóch etapach. Tradycyjnie - 24 
października w Górach Opawskich, a oficjalnie - wycieczką andrzejkową 
na Ślężę w dniu 28 listopada.

murów obronnych i jedna z baszt. 
Delektujemy się widokami i promie-
niami późnojesiennego słońca. Ostatni 
odcinek trasy jest również malowniczy 
i widokowy, a celem wędrówki jest 
dojście do Żulovej - miasteczka na 
pograniczu polsko-czeskim. Pierwsza 
wzmianka o miasteczku, które wów-
czas wchodziło w skład biskupstwa 
wrocławskiego, pochodzi z połowy XIII 
w. Zbudowany tu zamek był siedzibą 
rycerzy i rozbójników i został znisz-
czony przez Szwedów. Z pierwotnego 
gotyckiego zamku Frydberk zachowała 
się jedynie z daleka widoczna wieża, 
która obecnie jest częścią kościoła św. 
Józefa oraz resztki murów obronnych. 
W 1938 r. Żulova została przyłączona 
do Niemiec w granicach Kraju Sudec-
kiego. Nazwa miejscowości wróciła na 
nowo po II wojnie światowej w 1948 r., 
a majątek biskupstwa wrocławskiego 
przeszedł na własność skarbu pań-
stwa czechosłowackiego. Na uwagę 
zasługuje tu jeszcze figura św. Jana 
Nepomucena oraz kamienny most. 
Mimo bardzo krótkiego dnia, udało 
nam się przejść całą trasę, liczącą 
16,5 km. Przez Mikulovice i Głucho-
łazy dojeżdżamy do Podkamienia k. 
Nysy. Tu korzystamy z gościnności 
pani sołtys, która udostępniła nam 
miejsce na bardzo dobrze przygoto-
wanym placu obok świetlicy wiejskiej 
na biesiadowanie przy ognisku i tra-
dycyjnym grillu z kiełbaskami i krup-
niokami. Bardzo dziękuję i w zamian 
oferuję udział w naszych imprezach 
turystycznych. W godzinach wieczor-
nych szczęśliwie wracamy do Ozimka. 

Ostatnim wyjazdowym akordem 
sezonu była wycieczka andrzejkowa 
na Ślężę w dniu 28 listopada, w której 

wzięło udział 37 uczestników. Masyw 
Ślęży jest najwyższą częścią Przedgó-
rza Sudeckiego, a zarazem najbardziej 
charakterystycznym elementem w kra-
jobrazie Dolnego Śląska. Mimo niezbyt 
dużej wysokości (718 m) w niczym nie 
ustępuje górskim partiom Sudetów, 
a jego samotne położenie stawia go 
w rzędzie najwspanialszych punktów 
widokowych. Jest ulubionym miejscem 
wyjazdów dla mieszkańców Wrocławia 
i nie tylko. Ślęża zbudowana jest z bar-
dzo twardych skał - granitu i gabru. Jej 
wypiętrzenie nastąpiło ok. 350 mln 
lat temu.. Wyprawa na tę górę daje 
możliwość poznania jej przedchrze-
ścijańskiej historii, a także bogatych 
walorów przyrodniczych. Z czasów 
przedchrześcijańskich zachowały się 
wały kultowe i legendarne rzeźby kul-
towe - Panna z Rybą i Niedźwiedź. Od 
1954 r. jest to rezerwat krajobrazowo-
-geologiczny i historyczny. 

Poranek jest w miarę ciepły, ale 
mglisty. Przez Opole i Wrocław do-
jeżdżamy do Sobótki - miasteczka 
u podnóża Ślęży. Pogoda diametral-
nie się zmieniła - świeci nam prawie 
zimowe słońce. Pierwszym etapem 
naszego marszu jest strome podej-
ście pod Wieżycę. Kamienna wieża 
widokowa została zbudowana w latach 
1906-1907 i do 1945 r. nosiła nazwę 
wieży Bismarcka. Po krótkiej prze-
rwie idziemy dalej w kierunku szczy-
tu. Przed samym szczytem warunki 
iście zimowe, leży niewielka warstwa 
zmrożonego śniegu, który raczej nie 
przeszkadza w mozolnym podejściu. 
Dochodzimy do celu i w tutejszym 
Domu Turysty robimy przerwę na 
posiłek i gorącą herbatę. Pierwsze 
schronisko Mooshaus powstało na 
szczycie w 1837 r., a obecne pocho-
dzi z lat 1907-1908 jako hotel Olimp, 
a po 1945 r. Dom Turysty PTTK im. 
Romana Zmorskiego. Na szczycie 

stoi 136-metrowa wieża - przekaźnik 
telewizyjny oraz metalowa wieża wi-
dokowa. Na uwagę zasługuje odre-
staurowany, po gruntownym remoncie 
kościół Augustianów, który swoją histo-
rią sięga początku XII w. Po pożarze 
w 1834 r. świątynia uległa zniszczeniu 
została odbudowana w latach 1851-
852. Po II wojnie światowej kościół 
ulegał powolnej dewastacji. W 2012 
r. rozpoczęto renowację obiektu i 1 
maja 2015 r., podczas uroczystej mszy 
św. pod przewodnictwem abp Józefa 
Kupnego, świątynia na Ślęży została 
ponownie konsekrowana i poświęco-
na. Zwiedzamy to historyczne miejsce, 
a z tarasu wieży kościoła podziwiamy 
wspaniałe widoki na pasma Sude-
tów i pogórza sudeckiego. Ze szczytu 
schodzimy na Przełęcz Tompadła, 
gdzie tradycyjnie przy grillu kończymy 
naszą wyprawę. W dobrych nastrojach 
wracamy wieczorem do Ozimka, a tym  
samym sezon turystyczny 2015 r. zo-
stał zakończony. 

W tym roku KTG „Kozica” zorga-
nizował 20 imprez turystyki kwalifi-
kowanej i krajoznawczej. Odbyło się 
14 wycieczek jednodniowych w góry 
polskie i czeskie oraz znane i atrakcyj-
ne miejsca turystyczno-krajoznawcze. 
Zorganizowaliśmy również jednodnio-
wy spływ kajakowy rzeką Mała Pa-
new na trasie Zawadzkie - Staniszcze 
Wielkie. Najważniejszą imprezą był 
jubileuszowy - L Rajd Górski Hutników 
w Bieszczady z bazą w Wetlinie. Brała 
w nim udział rekordowa liczba - 58 tu-
rystów. Kolejną pięciodniową imprezą 
był rajd „Tatrzańska jesień” z bazą 
w ośrodku wypoczynkowy w Poroni-
nie. Jak co roku, cieszył się on dużym 
zainteresowaniem. W sierpniu odbył 
się rajd po Czeskiej Szwajcarii. Zwie-
dzaliśmy też kolejne europejskie sto-
lice - tym razem nadbałtyckie: Wilno, 
Rygę i Tallin. Wycieczka cieszyła się 

Zakończenie sezonu turystycznego na Biskupiej Kopie oraz ... 

... na Ślęży.



dużym zainteresowaniem, a zwie-
dzane miejsca były godne i na długo 
pozostaną w naszej pamięci. Odbyło 
się także kilka wyjazdów plecakowych, 
które posiadają wyjątkowy klimat. Były 
to wyjazdy w Beskid Sądecki, Karko-
nosze, Góry Sowie. W zorganizowa-
nych imprezach wzięło łącznie udział 
989 uczestników, w większości miesz-
kańców gminy Ozimek i okolicznych 
miejscowości. Zwiedzenie wszystkich 
miejsc zajęło nam 39 dni, a biorąc 
udział we wszystkich imprezach moż-
na było zdobyć 610 punktów GOT. 

W imieniu zarządu klubu i wła-
snym dziękuję wszystkim uczestnikom 
za zawsze piękny udział, życzliwość, 
miłą i serdeczną atmosferę, wytrwa-
łość i determinację w osiąganiu za-
mierzonych celów. Dziękuję tym, 
którzy swoim zaangażowaniem i do-
świadczeniem pomagali w organiza-
cji wycieczek i rajdów, pilotowaniu 
i przewodnictwie, uświetniali nasze 
imprezy muzyką, śpiewem, pomocą 
przy grillowaniu, każdym miłym ge-
stem, zrozumieniem i wzajemnym 
poszanowaniem, a zwłaszcza Jolan-
cie Dziwis, Marcelemu Biskupowi, 
Stanisławowi Jaremu, Bartoszowi 
Koziołowi, Władysławowi Łysiako-
wi, Markowi Musiałowi i Stanisławo-
wi Plucie. Naszym stałym kierowcom 
z firmy CENAR - Piotrowi i Krzyszto-
fowi dziękuję za zawsze bezpieczną 
i kulturalną jazdę. Redakcji WO za 
publikowanie relacji z naszych imprez 
i propagowanie turystyki jako formy 
wypoczynku i zdrowego stylu życia 
wśród mieszkańców Ozimka i gminy. 
Na koniec - trochę smutna refleksja, 
że ostatnio zabrakło wsparcia finanso-
wego ze strony Urzędu Gminy i Mia-
sta, a zakład, który firmuje w nazwie 
nasz Oddział PTTK - Huta Małapa-
new zupełnie o nas zapomniała. Do 
zobaczenia na kolejnych imprezach 
organizowanych przez KTG „Kozica” 
już w 2016 roku. 

Józef Kozioł

„Piękna jest radość 
w święta. Ciepłe są my-
śli o bliskich. Niech pokój, 
miłość i szczęście otoczy 
nas wszystkich.” Zdrowych 
i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, spędzonych 
w atmosferze pełnej radości, 
miłości i wzajemnej życzli-
wości, w gronie rodziny 
i najbliższych oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym 2016 
Roku życzy 

Zarząd KTG „Kozica”

Pierwszym etapem wycieczki było 
„Podziemne miasto Osówka”, czyli po-
zostałości owianego tajemnicą ostatnie-
go projektu III Rzeszy - projektu Riese 
w Górach Sowich. W drodze do Osówki, 
z historią mijanych po drodze miejsco-
wości zapoznawał uczestników Bernard 
Sklorz. Podczas zwiedzania podziemnej 
trasy turystycznej kompleksu „Osówka” 
przewodnik poinformował nas, że jest 
to pozostałość po budowie ogromnego 
systemu najprawdopodobniej fabryk zbro-
jeniowych z okresu II wojny światowej. 
Miejsce to nie jest do końca zbadane, 
jak wiele innych w Górach Sowich i na 
Dolnym Śląsku. Oglądając ogrom prac 
wykonanych w krótkim czasie mogliśmy 
sobie wyobrazić, ile tysięcy istnień ludz-
kich pochłonęły te budowle. 

Z Osówki udaliśmy się na przełęcz 
Sokoła i stamtąd czerwonym szlakiem 
poszliśmy na najwyższe wzniesienie 
Gór Sowich - Wielką Sowę. Już zbliża-
jąc się do schroniska „Orzeł” mogliśmy 
podziwiać wspaniałe widoki, wiedząc, że 
jest to tylko część tego, co zobaczymy 
o wiele wyżej. Przy pięknej słonecznej 
pogodzie, wymarzonej na wędrówki po 
górach, szlakiem prowadzącym przez 
buczynowo-świerkowy las, dotarliśmy 
na Wielką Sowę (1015 m) wraz z naj-
młodszą 4-letnią Mają i 5-letnią Agatką. 
Z wieży widokowej Bismarcka, a obecnie 
im. M. Orłowicza, podziwialiśmy piękne 
widoki na całą panoramę Sudetów, ich 
przedgórza oraz nizin: Śląsko-Łużyckiej 

Krzyżowa Dolina: 

Udana wycieczka w Góry Sowie
Jak co roku sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Krzyżowa Dolina zorganizował dla dzieci, młodzieży oraz rodziców 

wycieczkę turystyczno-krajoznawcza. Tym razem głównym celem wyjazdu były Góry Sowie. Zaplanowana już na po-
czątku roku wycieczka stała się jeszcze bardziej atrakcyjna ze względu na odnalezienie w tym rejonie śladów „złotego 
pociągu”, a także odkrycie dalszych tajemnic, jakimi okryte są Góry Sowie. 

i Śląskiej. Po odpoczynku wyruszyliśmy 
w drogę powrotną, udając się do miejsca 
zakwaterowania w pensjonacie Sokolec 
w miejscowości o tej samej nazwie. Wie-
czorem wspólnie grillowaliśmy kiełbasę, 
słuchając muzyki w wykonaniu zaproszo-
nego na tę okazję muzyka z tych okolic, 

Następnego dnia po śniadaniu udali-
śmy się na mszę świętą do barokowego 
kościoła z XVIII w. p.w. św. Marcina. Po-
tem pojechaliśmy do Czech, aby zwiedzić 
Adrszpaskie Skalne Miasto. Ten rezerwat 
przyrody utworzony w 1933 r. tworzą 
głównie bastiony skalne zbudowane 

z szarych i jasnożółtych piaskowców 
ciosowych. Dobrze przygotowany dla 
zwiedzających czterokilometrowy szlak 
skalnego labiryntu pozwala na bardzo 
relaksacyjny spacer i podziwianie jednej 
z największych geologicznych i krajo-
brazowych osobliwości Sudetów. Jest 
to miejsce, do którego warto jeszcze 
nieraz powrócić. Organizatorzy dziękują 
burmistrzowi Janowi Labusowi i dyrektor 
OIiPS w Ozimku Barbarze Katolik za 
finansowe wsparcie wyjazdu. 

Bernard Sklorz

Na wycieczce w Górach Sowich. 

W dniach 8-11 października eme-
ryci z Ozimka byli na takiej wyciecz-

Seniorzy byli w Beskidach
Pomimo ograniczonych środków na działalność, sprowadzających się w zasadzie do zebranych składek człon-

kowskich, Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek ujmuje w swoich planach działania 
organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych, bo takie jest zapotrzebowanie seniorów.

ce w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, 
sfinansowanej w całości z wpisowego 
jej uczestników. Pierwszego dnia po-
jechali do Pszczyny, gdzie zwiedzili 
Muzeum Zamkowe, a następnie udali 
się do Szczyrku. Dla chętnych możliwy 
był wjazd wyciągiem krzesełkowym na 
najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego - 
Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i spacer po 
kopule szczytowej. Późnym popołudniem 
dotarli do Domu Wczasowego „Jontek” 
w Szczyrku na zakwaterowanie i obiado-
kolację. W sobotę wyruszyli do Żywca, 
gdzie z dużym zainteresowaniem zwie-
dzili Muzeum Browaru Arcyksiążęcego. 
Przez Milówkę udali się do Koniakowa, 
zwiedzając tamtejsze Muzeum Koron-
karskie. Z Koniakowa pojechali do Isteb-
nej, gdzie dodatkową, nie planowaną 
wcześniej atrakcją wycieczki, była wizyta 
w Kurlawej Chałupie z 1863 r. - własności 
rodziny Kawuloków, w której obecnie mie-
ści się muzeum z wystawą zabytkowych 
sprzętów oraz instrumentów muzycz-
nych. Ciekawa ekspozycja i interesujące Jedną z atrakcji wycieczki była wizyta 

w chacie Jana Kawuloka w Istebnej.

opowieści przewodnika przyciągają tu 
rzesze turystów. Przez Wisłę i Przełęcz 
Salmopolską, w godzinach wieczornych 
wrócili do Szczyrku, by w niedzielę po 
śniadaniu wyruszyć w drogę powrot-
ną do Ozimka. Najpierw udali się do 
Szczyrku - Górki (Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Polski), gdzie możliwy był 
udział w mszy świętej. Potem pojechali 
do Tresnej odbywając spacer po zaporze 
Jeziora Żywieckiego, a następnie pod 
górę Żar, gdzie znajduje się elektrownia 
szczytowo-pompowa, wchodząc na jej 
szczyt spacerem lub wjeżdżając kolejką 
szynową. Do Ozimka wrócili w godzinach 
wieczornych, zadowoleni i pełni wrażeń 
z trzydniowego wyjazdu. 

Uczestnicy wycieczki dziękują Za-
rządowi Stowarzyszenia za organiza-
cję wycieczki, przewodnikowi Józefowi 
Koziołowi za opracowanie i realizację 
bogatego programu oraz kierowcy auto-
busu za bezpieczną jazdę. 

(jad)



Wjazd kolejką gondolową na 
szczyt Jaworzyny Krynickiej (1114 
m), gdzie zachwycaliśmy się pięk-
nymi widokami na rozległą panora-
mę gór, zejście do schroniska oraz 
spacerek po kopule szczytowej, 
a .następnie wyjazd do ośrodka 
wypoczynkowego  Filarówka w Piw-
nicznej, wypełniły bogaty program 
pierwszego dnia wycieczki. Wie-
czorem odbył się udany wieczorek 
towarzyski Następnego dnia rano 
pojechaliśmy do Starego Sącza, 
gdzie zwiedziliśmy zabytkowy klasz-
tor i kościół sióstr klarysek (święta 
Kinga), bramę seklerską i ołtarz 
papieski. Po zwiedzeniu najcen-
niejszych zabytków Starego Sącza 
wyruszyliśmy w drogę powrotna do 
Ozimka. Wszystkim uczestnikom wy-
cieczki bardzo dziękuję za wspaniale 
humory i miłą atmosferę    

W dniu 28 listopada odbył się 
doroczny Rajd Andrzejkowy o puchar 
przechodni prezesa sekcji motoro-
wej, w którym uczestniczyło siedem 
załóg.  W sportowej rywalizacji kie-
rowcy i ich piloci dzielnie walczy-
li o najlepsze miejsca w czterech 
rozgrywanych konkurencjach. Po 
zakończeniu rajdu i podsumowaniu 
wyników okazało się, że  pierwsze 
miejsce i puchar plus bon na pa-
liwo wartości 100 zł  zdobyła za-
łoga  Wendelin i Kamil Bronek,   
drugie miejsce i 52-częściowy kom-
plet kluczy nasadowych zdobyła za-
łoga  Martyna i Krystian Janeczko, 
a  trzecie miejsce i bon wartości 70 zł 
do realizacji w automyjni w Ozimku 
zdobyła załoga  Piotr i Grzegorz 
Wendel. Wszystkim uczestnikom 

Aktywna jesień „motorowców”

Wycieczka, rajd i zabawa
W dniach 17-18 października członkowie ozimskiej sekcji motoro-

wej wzięli udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Krynicy 
Górskiej, Piwnicznej i Starego Sącza.

rajdu, sędziom oraz pozostałym 
osobom dziękuję za pomoc w zor-
ganizowaniu rajdu. W godzinach 
wieczornych odbyła się, zorganizo-
wana przez zarząd sekcji motorowej 
zabawa andrzejkowa w zajeździe 
„Pod niedźwiedziem” w Dębskiej 
Kuźni, w której uczestniczyły również 
osoby spoza klubu. Myślę,  że za-
bawa im się podobała i zachęciła do 
dalszego udziału w naszych rajdach 
oraz innych ciekawych imprezach. 
W super humorach i atmosferze, 
przy przepysznym jedzeniu oraz 
świetnej muzyce, bawiliśmy się do-
skonale.  

Zarząd sekcji motorowej wszyst-
kim członkom i sympatykom naszego 
klubu życzy  pięknych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 2016.

Tadeusz Piątek

Samochodowy rajd andrzejkowy. 

Na wycieczce w Krynicy Górskiej.

Sekcja Cyklista działa od 2012 
r. i liczy obecnie ponad dwudziestu 
osób. W grupie jeździ się raźniej 
i łatwiej pokonać każdą trasę. 
W 2015 r. Cykliści wzięli udział 
w sześciu rajdach, w tym dwóch 
dwudniowych. Wyjazdy były dla 
nas okazją nie tylko do pojeżdże-

Cyklista
Od maja do listopada jeździli na rowerach członkowie Sekcji Ro-

werowej Cyklista, działającej przy Stowarzyszeniu Nasz Grodziec. 

nia na rowerze, ale również do 
zobaczenia ciekawych miejsc lub 
do udziału w interesujących impre-
zach. W tym roku zobaczyliśmy 
m. in. Diabelski Dąb, przy którym 
ukrytych skarbów bronią diabeł 
i białe króliki, czy też miejsca, 
w których polował na zwierzynę 
król saksoński Fryderyk August 
III. Odwiedziliśmy również Ko-
cie Górki - stare cmentarzysko 
zwierząt. Byliśmy także na XII 

Zawodach Sikawek Konnych na 
Górnym Śląsku, odbywających 
się w Szemrowicach.

Raz jeden wyjechaliśmy poza 
teren Śląska, docierając do Tru-
skolasów - rodzinnej miejsco-
wości znanego piłkarza Jakuba 
Błaszczykowskiego. Członkowie 

Cyklisty wzięli także udział w Mar-
szu Niepodległości w Grodźcu, 
pilnując, by zawodnicy nie po-
mylili trasy. Jak zwykle na koniec 
sezonu rowerowego odbyło się 
spotkanie podsumowujące, na 
którym można było powspominać 
przejechane trasy. W przyszłym 
roku mamy zamiar pozwiedzać 
licznie rozsiane po całym Śląsku 
zamki i pałacyki. 



20 listopada w Tułowicach od-
był się finał powiatowy w halową 
piłkę nożną chłopców „Gimnazja-
da”. Pierwsze miejsce zajęło PG Tu-
łowice, drugie ZS Dobrzeń Wielki, 
trzecie Gimnazjum nr 1 w Ozimku 
i czwarte PG Biadacz. W gminnych 
zawodach w halową piłkę nożną 
dziewcząt, rozegranych 16 listopada 
w Ozimku, drużyna Gimnazjum nr 1 
pokonała 7:4 Gimnazjum Zespołu 
Szkół i awansowała do finału powia-
towego, rozegranego 26 listopada 
w Popielowie. Tam pierwsze miejsce 
wywalczyło PG Niemodlin, drugie 
- PG Siołkowice Stare, trzecie - Gim-
nazjum nr 1 w Ozimku, czwarte - PG 
Tułowice i piąte - PG Biadacz.

20 listopada w Tarnowie Opol-
skim rozegrano finał powiatowy 
w halową piłkę nożną chłopców 
szkół podstawowych. Dwa najlepsze 
miejsca, premiowane awansem na 
szczebel wojewódzki, zajęły drużyny 
ZS Dobrzeń Wielki i SP nr 3 w Ozim-
ku. Półfinał wojewódzki, rozegrany 25 
listopada w Oleśnie, zakończył się 
zwycięstwem PSP nr 2 Olesno. Dru-
gie miejsce zajęła PSP nr 3 Prudnik, 
trzecie - SP nr 3 w Ozimku i czwarte 
- PSP Izbicko. Do finału wojewódz-
kiego awansowała pierwsza drużyna. 

8 grudnia w Dobrzeniu Wielkim 
odbył się finał powiatowy w mini 
piłkę ręczną dziewcząt, który za-
kończył się wynikami: 1. ZS Dobrzeń 
Wielki, 2. PSP Dąbrowa, 3. PSP Gro-
dziec, 4. PSP Boguszyce. 9 grudnia 
w Komprachcicach rozegrano finał 
powiatowy chłopców, który zakoń-
czył się następująco: 1. ZS Dobrzeń 

Szkolna kronika sportowa

Mistrzynie w dwa ognie
W listopadzie i grudniu kontynuowane były rozgrywki w halową piłkę 

nożną i ręczną, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych naszej gminy. Odbył się również finał wojewódzki w dwa 
ognie, zakończony sukcesem uczennic GZS - SP nr 3 w Ozimku, które 
zdobyły mistrzostwo województwa opolskiego.

Wielki, 2. PSP Komprachcice, 3. PSP 
Karłowice, 4. PSP Złotniki, 5. PSP nr 
3 Ozimek.

19 listopada w Opolu odbył się 
finał wojewódzki rozgrywek w dwa 
ognie dziewcząt, w którym pierwsze 
miejsce i mistrzostwo województwa 
opolskiego wywalczyła drużyna SP 
nr 3 w składzie: Katarzyna Borec-
ka, Kinga Bryla, Oliwia Olszewska, 
Anna Andrzejewska, Martyna janik, 
Marlena Tomal, Wiktoria Kasprzyc-
ka, Oliwia Widok, Laura Adamietz, 
Julia Ebel, Laura Obara - opiekun 
Dariusz Górniaszek. Pierwszym 
wicemistrzem została PSP Chróści-
na Nyska, drugim PSP nr 9 Opole, 
a czwarte miejsce zajęła PSP nr 3 
Olesno. 

Szkolny Związek Sportowy 
w Ozimku organizuje obozy:

- zimowy (narciarski) w Dolnych 
Moravicach (Czechy) w dniach 31-
01. - 4.02.2016 r.

- letnie: w Czarnomorcu (Bułgaria) 
oraz w Ustroniu Morskim. 

Rodziców zainteresowanych wy-
jazdem swoich dzieci na wymienione 
obozy prosimy o kontakt z Janem 
Kamińskim - tel. 660 224 356. 

Zarząd Szkolnego Związku Spor-
towego w Ozimku gratuluje uczniom 
oraz nauczycielom wychowania 
fizycznego ze szkół naszej gminy 
tegorocznych osiągnięć oraz życzy 
wesołych i zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia i wielu sukcesów spor-
towych w Nowym Roku 2016. 

(jad)

Uczennice SP nr 3 zostały mistrzyniami województwa w dwa ognie.

IV Liga „Saltex”

BTP Stal Brzeg          17 47  47:9
KS Polonia Głubczyce    17  32 33:17
MKS Pogoń Prudnik       17  29 17:12
LZS KS Starowice Dolne       17  29 34:16
SKF TOR Dobrzeń Wielki       17 28 31:24
LKS Porawie Większyce       17  28 26:26
KS Małapanew Ozimek      17  27 20:16
LZS Kup      17  27 18:17
OKS Olesno        17  26 27:23
MKS Gogolin        17  24 23:24
KS Krasiejów        17  24 23:29
TS Chemik K.-Koźle       17  22 24:26
LZS Olimpia Lewin Brzeski      17  18 13:19
GZ LZS Śląsk Łubniany      17  18 17:34
LKS Skalnik Gracze      17  18 16:25
KS Sparta Paczków      17  15 19:30
NKS Start Namysłów      17  12 16:29
MZLKS Czarni Otmuchów      17  4 14:42

Klasa B - Grupa VI

LZS Grodziec        11 24 36:15
LZS Turawa       11 24 28:10
KS Szczedrzyk       11 22 29-12
LKS Żródło II Krośnica   11 21 36:28
LZS Piomar II Tarn.-Przywory   11 21 30:15
LZS GKS Izbicko-Otmice      11 19 36:24
LZS Staniszcze Wielkie      11 19 37-23
LZS Grudzice       11 15 32:25
LZS Fiorentina Kamex Nakło     11 10 17:31
LZS Unia Raszowa-Daniec      11 8 11:38
LZS II Chrząstowice       11 4 17:48
LZS Zawada gm. Turawa      11 3 11:51

Po jesiennej rundzie
Piłka nożna

Piłkarze z gminy Ozimek zakończyli jesienną rundę ligowych rozgrywek. 
W sezonie 2015/2016 mamy po dwie drużyny seniorów występujące w IV lidze 
opolskiej „Saltex”: KS Małapanew Ozimek i KS Krasiejów oraz w piłkarskiej 
klasie B: LZS Grodziec i KS Szczedrzyk. Wszystkie przyniosły swoim kibicom 
sporo emocji. 

W czwartoligowych rozgrywkach nie-
co lepiej prezentowali się piłkarze KS 
Małapanew, którzy w 17. rozegranych 
meczach odnotowali 7 zwycięstw, 6 remi-
sów i 4 porażki. Na półmetku rozgrywek 
zajmują 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 
27 pkt. Drużyna z Krasiejowa odniosła 
jesienią 7 zwycięstw, zanotowała 3 re-
misy i 7 porażek, kończąc rundę na 11. 
miejscu z dorobkiem 24 pkt. Wznowienie 
rozgrywek w IV lidze nastąpi 5 marca 
2016 r.  

W grupie VI klasy B liderem na 
półmetku ligowych rozgrywek jest 
LZS Grodziec, który w 11. rozegra-
nych meczach odniósł 8 zwycięstw 
i 3 porażki, zdobywając 24 pkt. Tylko 
o 2 pkt. mniej ma na swoim koncie KS 
Szczedrzyk, który zanotował jesienią 
7 zwycięstw, 1 remis i 2 przegrane, 
plasując się na 3. miejscu w tabeli. 

Poniżej zamieszczamy tabele roz-
grywek po zakończeniu jesiennej rundy.

(d)

Na piłkarskie emocje musimy poczekać do wiosny.


