
W koncercie uczestniczyła 
dyrektor Domu Kultury Helena 
Gruszka oraz burmistrz Ozimka 
Jan Labus, który przywitał licznie 
przybyłych mieszkańców i złożył 
wszystkim noworoczne życzenia. 

W koncercie zaprezentowały 
się zespoły działające przy Domu 
Kultury. Rozpoczęła orkiestra dęta 
pod batutą Zygmunta Antosika 
z repertuarem karnawałowym. 
Następnie prezentowały się ze-
społy mażoretkowe: szkółka ma-
żoretek, Małe Kropelki, Diament 
I, Diament, Delta, Mini Mini, Mini 
Gwiazdeczki oraz Gwiazdeczki. 

Po dwuletniej przerwie

Koncert noworoczny
Przy wypełnionej sali widowiskowej Domu Kultury w Ozimku, 

po dwuletniej przerwie spowodowanej remontem placówki, 10 
stycznia znów odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu naszych 
zespołów muzycznych, tanecznych oraz solistów. 

W kilku układach tanecznych za-
prezentowały się zespoły tańca 
orientalnego Kaszmir i Zafira. Nie 
zabrakło również solistek ze Studia 
Piosenki „Nonet”. Wystąpiły: Kinga 
Musiał, Karolina Nowak, Julia 
Pogorzelska, Milena Wilk, Agata 
Kołodziejczyk, Julia Ledwoch, 
Julia Telęga, Nicole Skowron 
i Kornelia Szarpak. 

Na zakończenie, prowadząca 
koncert Hanna Pogorzelska zło-
żyła wszystkim serdeczne życzenia 
noworoczne. 

J. Niesłony

21 grudnia zdecydowaną więk-
szością głosów przyjęła go Rada 
Miejska w Ozimku. Podczas dyskusji 
nad budżetem nie brakowało kontro-
wersji dotyczących poszczególnych 
jego pozycji. Niektórzy radni zarzu-
cali wręcz, że jest to budżet wirtu-
alny. Ostatecznie jednak osiągnięto 
porozumienie. Burmistrz Jan Labus 
podziękował radnym za tę decyzję.  

Z prac Rady Miejskiej:

Mamy budżet!
Dochody w wysokości 50 mln 999 tys.657 złotych oraz wydatki 

na poziomie 49 mln 399 tys.657 złotych - to najważniejsze parametry 
budżetu gminy na rok 2016.

I kwestia budżetu była  najważniej-
szym punktem  obrad tej sesji RM.

A rozpoczęły się od miłego ak-
centu: specjalny dyplom oraz kwiaty 
władze gminy wręczyły Dawidowi 
Hadamkowi- modelarzowi, który 
na ostatnich mistrzostwach świata 
wywalczył indywidualnie srebrny 
medal zaś zespołowo - złoto.
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Długo oczekiwany prezent otrzymali tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia mieszkańcy ul. Leśnej w Grodźcu. W grudniu ubiegłego 
roku doczekali się remontu nawierzchni drogi dojazdowej do swoich 
domów i położenia na niej dywanika asfaltowego. Po latach próśb 
i obietnic, renowacja drogi została wreszcie zrealizowana, za co 
Burmistrzowi Ozimka Panu Janowi Labusowi dziękują mieszkańcy.  

(d)

Na ul. Leśnej położono nowy dywanik asfaltowy.

Mieszkańcy ul. Leśnej dziękują burmistrzowi

Asfalt w prezencie



Otwarcia zawodów dokonali: 
burmistrz Jan Labus, wicemar-
szałek województwa opolskiego 
Grzegorz Sawicki, dyrektor Domu 
Kultury Helena Gruszka, dyrektor 
PSP nr 1 w Ozimku Danuta Kły-
sińska oraz Violetta Oliwa - pomy-
słodawczyni i główna organizatorka 
imprezy, przebiegającej pod hono-
rowym patronatem Gminy Ozimek, 
Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu. Trasę 
biegu zabezpieczali ozimscy poli-
cjanci oraz strażacy z jednostek OSP 
naszej gminy. a na mecie mikołaj 
wręczał wszystkim biegaczom me-
dale uczestnictwa w IV Biegu Sylwe-
strowym. Po zakończeniu ostatniego 
biegu odbyła się uroczystość wrę-
czania pucharów, dyplomów i nagród 
rzeczowych dla zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach, a imprezę 
w godzinach wieczornych zakończył 
pokaz sztucznych ogni. 

W zawodach uczestniczyli 
zarówno mieszkańcy gminy, jak 
również zawodnicy z innych miej-
scowości naszego województwa, 
a także z Dusseldorfu w Niemczech. 
Kolejno biegały przedszkolaki, 
uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjów i liceów, dorośli oraz seniorzy 
w kategorii 45+. W czwartej edycji 
biegu po raz pierwszy zastosowano 
elektroniczny pomiar czasu, a wyniki 
i czasy wszystkich biegaczy moż-
na znaleźć pod linkiem: http://time-
-sport.pl/wyniki/. My przedstawiamy 
zwycięzców w każdej kategorii: 

IV Bieg Sylwestrowy Ozimek 2015

Biegali mali i duzi
Świąteczna atmosfera, sportowe emocje oraz gorąca herbata 

serwowana biegaczom i kibicom rozgrzewały uczestników IV Biegu 
Sylwestrowego, zorganizowanego w Ozimku po rocznej przerwie, 
w dniu 28 grudnia 2015 r. Blisko 300 zawodników zmierzyło się w 18. 
kategoriach, rozgrywanych na różnych dystansach. Start i meta biegu 
znajdowały się przed Domem Kultury, gdzie odbyło się także oficjalne 
otwarcie i zakończenie zawodów. 

Przedszkolaki: dziewczęta 
- Michalina Stańczyk, chłopcy - 
Gabriel Mechnik; klasy I-II dziew-
częta - Bianka Walków, chłopcy 
- Wojciech Okuniewicz; klasy III-IV 
dziewczęta - Paulina Krok, chłopcy 
- Jan Rambau; klasy V-VI dziew-
częta - Agnieszka Krok, chłopcy 
- Michał Urbańczyk; gimnazjum/
liceum dziewczęta - Karolina Ja-
nik, chłopcy - Rafał Jurczyński; 
open kobiety 20-45 - Ewelina Pytel, 
z gminy Ozimek Elżbieta Gręda, 
mężczyźni - Jarosław Grabowski, 
z gminy Ozimek Daniel Kokot; open 
45+ kobiety - Irena Pakosz, z gminy 
Ozimek Jadwiga Michnik, mężczyź-
ni - Norbert Smuda, z gminy Ozi-
mek Marceli Biskup. Najstarszym 
biegaczem w stawce wszystkich 
zawodników i zawodniczek była 
Maria Pluta z Ozimka.  

Organizatorem biegu była Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 1, 
a współorganizatorami: koordyna-
torzy sportu szkolnego, Dom Kul-
tury, Urząd Gminy i Miasta, Zarząd 
Gminny Związku OSP RP oraz Ko-
misariat Policji w Ozimku. Imprezę 
zorganizowano dzięki finansowemu 
wsparciu UGiM, OIiPS w Ozimku, 
Starostwa Powiatowego w Opolu, 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Opolskiego oraz sponso-
rów. Szczególne podziękowania 
należą się policjantom i strażakom 
OSP, którzy dbali o bezpieczeństwo 
na trasie biegu.

J. Dziuban

Przedszkolaki wystartowały do swojego biegu.

W kategorii licealistów wygrał Rafał Jurczyński z Ozimka.



29 tys. 571 zł i 73 gr, 64 euro i 7 centów 
oraz inna waluta

- to finansowy efekt WOŚP w Ozimku, którą dyrygowali uczniowie 
z Gminnego Zespołu Szkół. Młodzi wolontariusze datki do puszek 
zbierali już od samego świtu a dopełnieniem zbiórki były imprezy, 
jakie zorganizowali w GZS: wielka loteria fantowa, sprzedaż ciast 
i innych smakołyków. Nie zabrakło rzecz jasna licytacji, podczas 
której pod młotek poszła między innymi koszulka piłkarza Walde-
mara Soboty - absolwenta tej placówki oraz bardzo nietypowy 
obraz dla …niewidomych. Nie zabrakło wielkiego koncertu i zabawy 
podczas zumby. Gorące serca młodzieży i w tym roku udowodniły, 
że potrafią bić dla innych.          



Na koniec 2015 r. ozimskie koło 
wędkarskie liczyło 1.069 członków 
i jest to najwięcej w całej jego historii. 
W okresie sprawozdawczym Zarząd 
Koła odbył 11 posiedzeń podejmując 
23 uchwały. Członkowie Koła odnosili 
sukcesy na zawodach wędkarskich, 
a szczególnie godne podkreślenia są 
wyniki pracy z młodzieżą, której celem 
jest zapoznanie młodych adeptów węd-
karstwa z zasadami tego sportu i przy-
gotowanie ich do udziału w zawodach. 
W wojewódzkim turnieju młodzieży 
wędkarskiej bardzo dobrze wypadli 
Dawid Sudoł (kat. do lat 7), Marek 
Kwieciński (do lat 12) i Wojciech 
Osada (do lat 16), nasi młodzi repre-
zentanci zdobyli Grand Prix Okręgu 
PZW w Opolu w dyscyplinie rzutowej, 
a największym sukcesem była wygrana 
w cyklu trzech Ogólnopolskich Olimpiad 
Młodzieży w sportach wędkarskich, 
gdzie województwo opolskie repre-
zentowali W. Osada i M. Kwieciński. 
W zorganizowanych pod koniec maja 
dziecięcych zawodach wędkarskich 
w Biestrzynniku wzięło udział 103 
młodych wędkarzy: przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów z całej gminy Ozimek. Prezes 
Koła |Krzysztof Suchecki podkreślił 
też bardzo dobre kontakty z włoda-
rzami gminy - działania wędkarzy 
wspomaga burmistrz Jan Labus, 
a propagowanie wędkarstwa wśród 
dzieci i młodzieży wspiera również Al-
dona Koczur - kierownik Administracji 
Osiedla Ozimek OSM „Przyszłość”. 

W 2015 r. odbyło się 6 zawodów 
zaliczanych do punktacji Grand Prix, 
w których uczestniczyło 150 wędkarzy 
łowiąc w sumie 188 kg ryb. Organizo-
wano również zawody towarzyskie, 

Koło PZW „Małapanew” Ozimek:

Aktywna działalność
12 grudnia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW 

„Małapanew” Ozimek. Prezes Koła Krzysztof Suchecki przedstawił spra-
wozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok oraz preliminarz budżetowy na 
kolejny rok działalności. Sprawozdanie prezesa uzupełnili przewodniczący 
poszczególnych komisji: młodzieżowej, sportowej, rewizyjnej i sądu kole-
żeńskiego, zdając sprawozdania ze swojej działalności w mijającym roku.

zawody weteranów i inne. Członko-
wie Koła uczestniczyli w zawodach 
o puchar burmistrza Ozimka, puchar 
Rady Miejskiej oraz w zawodach okrę-
gowych. W trakcie zebrania wręczono 
odznaczenia „Za zasługi dla PZW”: 
złote odznaki z wieńcami otrzymali Wal-
demar Warzecha i Norbert Kuchne, 
srebrną został uhonorowany Tomasz 
Gnyszka, a medalami „Za zasługi dla 
PZW Opole” zostali wyróżnieni Rudolf 
Frencek, Tadeusz Gajewski i Bogdan 
Horban. Ogłoszono również wyniki 
klasyfikacji Grand Prix za 2015 rok, 
wręczając zwycięzcom puchary, dyplo-
my i nagrody. Wśród seniorów pierwsze 
miejsce zajął Zygmunt Jończyk, a za 
nim uplasowali się: 2. Michał Jończyk, 
3. Waldemar Warzecha, 4.Jerzy Ko-
kot, 5. Mariusz Sudoł, 6. Tadeusz 
Dec. Wśród juniorów zwyciężyli: 1. 
Marek Kwieciński, 2. Wojciech Osa-
da, 3. Karol Garańczuk. 

Uczestnicy zebrania przyjęli pre-
liminarz budżetowy i plan pracy Koła 
na 2016 r., zakładający m.in. organi-
zację 13 zawodów wędkarskich, za-
gospodarowanie wód w Biestrzynniku, 
utrzymanie stanicy wędkarskiej w Tura-
wie, prowadzenie szkółki wędkarskiej 
i dalsze propagowanie wędkarstwa 
wśród dzieci i młodzieży, współpracę 
z pozostałymi kołami wędkarskimi na-
szej gminy oraz z Prerova w Czechach. 
Wiceprezes Zarządu Okręgu i czło-
nek Zarządu Głównego PZW Wiesław 
Miś poinformował o zapowiadanych 
zmianach w statucie PZW, a dyrektor 
biura Okręgu PZW w Opolu Jakub Ro-
szuk mówił o działalności okręgu oraz 
zmianach w regulaminie amatorskiego 
połowu ryb. 

J. Dziuban

Wyróżnieni wędkarze z Koła PZW „Małapanew” Ozimek. 

Sprawozdanie z działalności 
w minionym roku złożył prezes Ire-
neusz Kołodziejczyk. OSP Krzy-
żowa Dolina liczy 41 członków, 
w tym 25 zwyczajnych, 11 wspie-
rających i 5 honorowych. Posiada 
także dwie młodzieżowe drużyny 
pożarnicze: chłopięcą (8 członków) 
i dziewczęcą (9 członków). W 2015 
r. jednostka uczestniczyła w 22 ak-
cjach, wyjeżdżając do 15 pożarów, 
6 innych zagrożeń i 1 fałszywego 
alarmu. Członkowie OSP zorganizo-
wali wodzenie niedźwiedzia, Dzień 
Strażaka, Dzień Dziecka i wygłosili 
9 pogadanek. OSP pozyskała spo-
ro nowego sprzętu, wyposażenia 
i umundurowania, odbywały się 
zbiórki szkoleniowe, wykonywano 
prace remontowe w remizie i prace 
społeczne na rzecz wsi. Straża-
cy pomagali w organizacji imprez 
na terenie wioski oraz brali udział 
w zabezpieczaniu imprez na terenie 
gminy. Przedstawiono również spra-
wozdanie finansowe za 2015 r. oraz 
sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
zawierające pozytywną ocenę pracy 
zarządu. Po dyskusji nad sprawoz-
daniami, uczestnicy zebrania udzielili 
absolutorium ustępującemu zarzą-
dowi. Uchwalili również plan dzia-
łania i plan finansowy na 2016 rok, 
przewidujący m.in. przyjęcia nowych 
członków, prace przy remizie, dalsze 
zakupy sprzętu i umundurowania, 
szkolenia podstawowe i specjali-

Zebranie OSP Krzyżowa Dolina.

OSP Krzyżowa Dolina:

Zarząd i plan
Cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach Ochotniczej 

Straży Pożarnej naszej gminy rozpoczęło w dniu 9 stycznia zebranie 
OSP Krzyżowa Dolina. Oprócz strażaków-ochotników, uczestniczyli 
w nim zaproszeni goście: burmistrz Jan Labus, przewodniczący ko-
misji ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ppoż.  Rady 
Miejskiej Marceli Biskup, radny Maksymilian Sklorz, sołtys Bernard 
Sklorz, Inspektor Zbigniew Koziarz z UGiM, st. kpt. Piotr Panufnik 
z Komendy Miejskiej PSP w Opolu oraz Marek Elis - prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.

styczne, udział w ćwiczeniach oraz 
organizację imprez kulturalno-wy-
chowawczych.

Spośród zgłoszonych kandy-
datów wybrano nowy zarząd i ko-
misję rewizyjną. Prezesem został 
ponownie Ireneusz Kołodziejczyk, 
naczelnikiem Robert Szmidt, se-
kretarzem Mateusz Kołodziejczyk, 
skarbnikiem Arkadiusz Halek, go-
spodarzem Grzegorz Szwugier 
i członkiem zarządu Józef Szwu-
gier. W skład komisji rewizyjnej 
weszli: Dariusz Walacik - przewod-
niczący, Marcin Feliks - zastępca 
i Sebastian Kupczyk - sekretarz. 
Delegatami na Zjazd Oddziału Gmin-
nego zostali Dariusz Walacik i Seba-
stian Kupczyk, a przedstawicielami 
do Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP - Ireneusz Kołodziejczyk i Arka-
diusz Halek.

Zaproszeni do udziału w zebra-
niu goście pogratulowali strażakom 
dobrej działalności w minionym roku 
i całej zakończonej kadencji, życząc 
nowo wybranemu zarządowi dalszej 
aktywnej działalności oraz bezpiecz-
nych wyjazdów i powrotów z akcji. 
Przekazali też informacje istotne 
dla członków OSP, w szczególności 
dotyczące szkoleń organizowanych 
przez PSP w Opolu, badań oraz 
ubezpieczenia, bez których żaden 
strażak nie ma prawa brać udziału 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

J. Dziuban



80. urodziny świętowali: 
Edyta Feliks, Janina Gejda 
oraz Józef Adamowicz - wszy-
scy z Ozimka a także Katarzy-
na Supel z Ozimka (przybyła 
z synem Jackiem i córką Aga-
tą), Horst Dylla z Pustkowa 
(z wnuczką Jolantą), Leonard 
Ciasto ze Szczedrzyka (z 
wnuczką Natalią).

50. rocznice zawarcia 
związków małżeńskich (Złote 
Gody) obchodzili: Marta i Ger-

Dwieście lat!
10 grudnia w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni 

nestorzy obchodzili rocznice urodzin i zwarcia związków 
małżeńskich. Życzenia złożyli im kier. USC Ewa Bronder 
i burmistrz Jan Labus.

hard Kotula z Antoniowa, Do-
rota i Eryk Kokot z Krzyżowej 
Doliny (w towarzystwie córki 
Danuty), Gertruda i Paweł 
Król z Ozimka (z córką Edytą 
i wnuczką Jadwigą) oraz Helga 
i Hubert Koniecko ze Szcze-
drzyka.   

Do życzeń wszelkiej po-
myślności dołącza się redak-
cja „WO”.
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Dorota i Eryk Kokot w towarzystwie córki Danuty.

Helga i Hubert Koniecko. Marta i Gerhard Kotula.

Gertruda i Paweł Król z córką Edytą i wnuczką Jadwigą. Jubilaci małżeńscy.



W ramach współpracy z Gmi-
ną Ozimek nasz klub zorganizował 
konkurs plastyczny pod nazwą „Dar 
Krwi Darem Życia”. Jego celem była 
promocja idei honorowego krwio-
dawstwa wśród dzieci. W konkursie 
wzięli udział uczniowie szkół podsta-
wowych: w Dylakach (9 prac), Grodź-
cu (9 prac), Antoniowie (19 prac), nr 1 
w Ozimku (7 prac) i nr 2 w Ozimku (5 
prac). Łącznie wpłynęło 49 prac, które 
oceniała komisja konkursowa w skła-
dzie Elwira Bury - przewodnicząca 
Zarządu Rejonowego PCK w Opolu, 
Janusz Mogielnicki oraz Czesław 
Adamczyk. Pierwsze miejsce zajęła 
Magdalena Deja (SP nr 2 w Ozimku), 
drugie - Urszula Buda (SP w Dyla-
kach), trzecie - Marta Wysoczańska 
(SP w Grodźcu). Komisja postanowiła 
wyróżnić też prace Mileny Rybak (SP 
w Antoniowie), Kingi Włodarczyk (SP 
nr 1 w Ozimku) oraz Natalii Koniecz-
ko (SP w Antoniowie). Uczestnicy, 
którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 
otrzymali puchary, nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy, a wyróżnione prace 
uhonorowano pucharami i dyplomami. 

9 grudnia odbyły się wybory Za-
rządu Klubu HDK w Ozimku. Nowym 
prezesem został Adam Kolman, który 
zastąpił pełniącego tą funkcję od 1995 
roku Czesława Adamczyka, Wicepre-
zesem został Czesław Adamczyk, 
sekretarzem Kewin Adamczyk, a na 
członków Zarządu wybrano Dariu-
sza Szczudło i Krzysztofa Moczy-
dłowskiego. Zarząd Klubu informuje 
o terminach akcji poboru krwi w 2016 

Co nowego u krwiodawców?

Dar krwi - darem życia
Klub Honorowych Dawców Krwi im. prof. Ludwika Bierkowskiego 

w Ozimku od lat prężnie uczestniczy w krzewieniu idei honorowego 
krwiodawstwa na terenie naszej gminy. W 2015 r. ozimscy krwiodawcy, 
przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Opolu, zorganizowali sześć akcji poboru krwi, dzięki którym udało się 
zebrać 68 400 ml krwi. Jest to jeden z najlepszych wyników w ostatnich 
latach. W maju członkowie klubu brali udział w Wojewódzkich Zawodach 
Strzeleckich w Wójcinie, na których zdobyli trzecie miejsce.

roku, które odbywać się będą w drugie 
piątki każdego parzystego miesiąca, 
czyli w dniach: 12 lutego, 8 kwiet-
nia, 10 czerwca, 12 sierpnia, 14 
października i 9 grudnia. 

 Zarząd Klubu składa podzięko-
wania wszystkim honorowym daw-
com krwi za ofiarowanie bezcennego 
leku, jakim jest krew. Podziękowa-
nia kierujemy też do Gminy Ozimek 
z Burmistrzem Janem Labusem na 
czele, za finansowe wsparcie naszej 
działalności. 

Kewin Adamczyk

Konkurs plastyczny wygrała Magda-
lena Deja z SP nr 2 w Ozimku.

W 2015 r. odbyło się sześć akcji honorowego krwiodawstwa.

Edyta Feliks. Horst Dylla z wnuczką Jolantą.

Janina Gejda. Józef Adamowicz.

Leonard Ciasto z wnuczką Natalią. Katarzyna Supel z synem Jackiem i 
córką Agatą.



To właśnie on, odkrył istotną za-
leżność naszego losu od Boskiego 
Cudu tworzenia, stwierdzając, iż . 
„Życie człowieka jest baśnią, na-
pisaną ręką samego Boga” Na tym 
właśnie przekonaniu i magii zwią-
zanej z atmosferą Świąt Bożego 
Narodzenia oraz piękna i ogromnej 
siły literatury - nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Krasiejowie oparli 
cykl działań. 

Ich głównym celem było wdra-
żanie uczniów-wychowanków do 
świadomego odbioru kultury, bu-
dowanie właściwych relacji, więzi 
międzyludzkich i społecznej wraż-
liwości. Przewodnie motto było 
celowym odwołaniem do magii, cu-
dów, które mogą być siłą sprawczą.  
Nie chodziło jednak o kształtowanie 
postawy biernego oczekiwania na 
to co będzie,   co przyniesie los czy 
też - liczenia na cud, szczęśliwy traf, 
którego siłą sprawczą jest Bóg.                               

Pragniemy bowiem, by uczeń 
miał świadomość pozytywnych i ne-
gatywnych konsekwencji działań,  
dokonywanych wyborów -  teraz i w 
przyszłości. Zdawał sobie sprawę 
ze skutków bezradności i bierności 
indywidualnej, społecznej, jak rów-
nież…  zaskakującego związku litera-
tury z życiem.  Aby również sprawić, 
by uczeń mógł znaleźć w literaturze 
i otaczającej go rzeczywistości - in-
spirację do tworzenia LEPSZEGO 
ŻYCIA: własnego i innych. 

Doskonałym motywem do realiza-
cji ww. celów była przejmująca w swej 
wymowie - postać DZIEWCZYNKI 
z ZAPAŁKAMI - bohaterki baśni H.Ch. 
Andersena o tym samym tytule, jak 
również czas akcji oraz tematyka 
utworu. Uczniowie zostali  wprowa-
dzeni w klimat magii i cudów przez 
uczniów klasy IV, którzy pod okiem 
wychowawcy (Reginy Mańkowskiej) 
przybliżyli i wprowadzili do szkoły 
bohaterkę literacką, tj. Dziewczynkę 
z zapałkami. To ONA - wskazując na 
problem obojętności wobec ludzkiego 
cierpienia  - poruszyła uczniowskie 
serca, mówiąc: „Nie zamarzłabym 
we śnie, gdyby tak przyjaciel, o mym 
smutnym losie wspomniał - mamie, 
tacie. Może w swojej szkole popro-
siłby dzieci, by przyszły z pomocą… 
To właśnie CUD TRZECI!”

Ta przejmująca postać literac-
ka - tak sugestywnie odtwarzana 
przez jedną z uczennic (Aleksan-
drę Kanpik) - zaangażowała szkolną  
społeczność w CZAS CZYNIENIE 

CUDÓW.  To JEJ portrety uczniowie 
rysowali, malowali, to do niej pisali 
kartki z życzeniami i przejmujące listy. 
Dla NIEJ… młodzi, szkolni literaci 
zaangażowali swą humanistyczną 
wrażliwość i talent w tworzenie no-
wego, szczęśliwego zakończenia 
losów głównej bohaterki, realizując 
„cud tworzenia”. To także jej prośba 
stanowiła dla uczniów swoiste prze-
słanie dla podejmowanych działań: 
„Zmień się w druha, czarodzieja… 
myśl o innych, zacznij wspierać!”. 
Świat bowiem, w którym przyszło żyć, 
także naszym wychowankom, zdeter-
minowany przez postęp cywilizacyjny, 
rozwój technologii sprawia, iż niejako 
podstawowym czynnikiem życiowego 
sukcesu jest pomysłowość, kreatyw-
ność oraz umiejętność współpracy 
i współdziałania. Nie każdy jednak 
musi być prezesem, kierownikiem 
czy liderem, ale każdy winien na-
uczyć się WSPIERAĆ innych. Jakże 
jednak łatwo przychodzi nam… kry-
tykowanie. Chętnie oceniamy cudze 
działania i podejmowany wysiłek. 
Doskonale wiemy, jak być nie po-
winno, i że zrobiono źle. Mało kto, 
jednak zastanawia: Co zrobiłem, by 
sytuację zmienić? Jak wspierałem 
w działaniach? I najważniejsze: Co 
prócz krytyki - zrobiłem by było le-
piej? Niestety…Na tę refleksję stać 
niewielu z nas. A gdyby, ową nega-
tywną energię przełożyć na życzli-
we wsparcie, budowanie właściwych 
relacji społecznych?! Z pewnością, 
ten wcześniej zmarnowany potencjał 
- stałby się podstawą do tworzenia 
świata - opartego na wzajemnej 
serdeczności, dostatku, a przede 
wszystkim powszechnym poczuciu 
bezpiecznej wspólnoty. I właśnie - 
premiowaniu tego typu postaw służyły 
przeprowadzone wśród uczniów 
wybory „WSPÓŁCZESNEGO RY-
CERZA KLASY I SZKOŁY”. Laureaci 
tego tytułu prezentować mieli więc 
cechy osób życzliwych, pomocnych 
i wspierających w trudach dziecięcej 
rzeczywistości. Takim właśnie zaufa-
niem obdarzono w klasie I - Michała 
Kołodziejczyka,  Piotra Patolę, Nico 
Szmita - klasie II, Marcela Chu-
dalę - klasie III, Kamila Kuliberdę  
i Adama Szwugra - klasie IV, Jaku-
ba Kuicha - V oraz Laurę Quasch-
niok-Quade z VI klasy. Natomiast 
liderami zaszytego tytułu WSPÓŁ-
CZESNEGO RYCERZA SZKOŁY 
zostali: Kasper i Nico Szmit, Se-
bastian Kokot, Aleksandra Knapik 

i Adam Szwugier. Wybory te były 
pewnego rodzaju symboliczną okazją  
wyrażenia pozytywnych uczuć i emo-
cji względem siebie. Laureatom dane 
nam było odczuć, jak wielką siłą jest 
poczucie wspólnoty, jak przyjemna 
jest świadomość bycia (pozytywną) 
częścią czyjegoś życia, i jak dobrze 
jest wiedzieć, że dla kogoś jesteśmy 
ważni

   Ta umiejętność budowania więzi 
emocjonalnej z drugim człowiekiem 
stanowi podstawę tworzenia relacji, 
opartych na wzajemnym szacunku, 
wrażliwości i empatii. Na nich też 
opiera się również sukces pojedyn-
czego człowieka, szczęście Jego 
rodziny i społeczna zgoda. Zwykle 
hierarchizujemy swoje wartości 
w aspekcie: ja - to JA, My - to moja 
RODZINA, społeczeństwo - to ONI. 
Ale w życiu nie da się stosować tak 
sztucznej izolacji, ponieważ te ele-
menty - przenikają się wzajemnie. 
JA - jestem częścią RODZINY, a ona 
stanowi ważny element społeczności, 
w której żyjemy i narodu, którego 
jesteśmy częścią. Dlatego, tak ważne 
jest pielęgnowanie więzi i tradycji 
rodzinnych, bo stanowią  integralną 
część danej społeczności, a więc 
są tożsame z wartością ogółu. Ro-
dzina - to kolejny CUD, bez którego 
życie traci sens. To ona nas tworzy, 
wytycza nasze główne cele, wspiera 
i dodaje sił lub… niszczy nadzieje na 
sukces i pozbawia poczucia wartości. 
Ta ogromna MOC RODZINY kryje się 
przede wszystkim - w pozytywnym 
nastawieniu jej członków, pielęgno-
waniu właściwych wzorów i tradycji. 
Ten ważny element - zaakcentowano 
również w realizacji działań ogólnosz-
kolnego projektu. Gdyż to zła sytu-
acja rodzinna, niewłaściwe pojecie ról 
przejmowanych przez dziecko i brak 
troski społecznej - stanowią źródło 
ludzkich tragedii, i doprowadziły do 
dramatycznej śmierci literackiego 

wzoru DZIEWCZYNKI z ZAPAŁKAMI. 
Jakże przejmujące w swej wymowie 
były słowa, które padły na uroczystym 
podsumowaniu: „Zabiegani, zasłu-
chani we własne zmartwienia, nikt 
nie spojrzał, nikt nie pomógł spełnić 
jej marzenia.

Zapałkami ogrzewała swe zmar-
znięte dłonie, kto zapytał: Co tu robi? 
Kto pomyślał o niej… 

Któż ją ogrzał, kto dał strawę tej 
małej kruszynie, i o czyjej trzeba mó-
wić - gdy UMARŁA… WINIE”

Aby, nie skupiać się jedynie na 
wzbudzeniu gorzkiej refleksji -  po-
dejmowano działania, które sprzyjały 
kształtowaniu pozytywnych więzi mię-
dzyludzkich i wzajemnego wsparcia. 
Zainicjowano, m.in. zbiórkę słodyczy 
dla podopiecznych DPS w Kadłubie 
Strzeleckim. Zebrano około 32 kg 
słodkości, a wyróżniającymi się kla-
sami w dzieleniu się z innymi były 
klasa VI i IV oraz II. Kolejnym z ele-
mentów angażujących w tworzenie 
wspólnoty wzajemnej życzliwo-
ści  było tworzenie ŁANCUCHA 
DOBRYCH ZYCZEN. Na paskach 
papieru uczniowie wypisywali ser-
deczne słowa, przekazywane życze-
nia - poczynając od najbliższych im 
osób, a skończywszy na przesłaniu 
„mini apeli” o zgodę, dostatek  i po-
kój dla świata. Ten swoisty „przekaz 
pozytywnych myśli” zataczał szerokie 
kręgi. Uczniowie bowiem angażowali 
swoje rodziny, Z kolei oni przekazy-
wali je znajomym, sąsiadom, a nawet 
współpracownikom. Tworzono więc 
tę serdeczną energię  w klasach, do-
mach, zakładach pracy, przynosząc 
i sklejając części kolorowego łańcu-
cha. Integrującym i równie ekscytują-
cym momentem był czas łączenia ich 
w całość. Do końca - wspierano się 
wzajemnie, uzupełniając brakujące 
ogniwa lub usuwając te, uznane za 
moralnie niewłaściwe. Selekcja więc 
była rzetelna. I tak - 22.12.2015r. 

Magia baśni, czyli wyjątkowy projekt edukacyjny

Dziewczynka z zapałkami
Od 30 listopada 2015r. społeczność Szkoły Podstawowej w Krasiejo-

wie zaangażowała się w realizację projektu edukacyjno-wychowawczego, 
pt. „Magia baśni”.  Inspiracją do podjęcia tego typu działań niewątpliwie 
był zbliżający się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia, jak również 
słowa jednego z twórców wspaniałych baśni, przesyconych wrażliwo-
ścią - Hansa Chrystiana Andersena.



” - na podsumowującej akademii 
ogłoszono wynik. Było to aż… 689 
m!. Tyle powszechnej życzliwości  
połączyło wspólnymi ogniwami 
około 95 uczniów (poprzedni wynik 
193m osiągnięto 7 lat temu). Radość 
uczestników była ogromna! Bezspor-
nie - udowodnili w ten sposób, że przy 
realizacji wspólnego celu zacierają 
się granice wieku, płci, społecznego 
statusu  i poglądów. 

 Potęga i siła naszych wspólnych 
działań, często wzmacniana jest 
przez swoisty czas magii miejsc, sy-
tuacji i tradycji. To jednak - nie tylko 
niecodzienne wydarzenia (masowe 
tragedie, klęski żywiołowe) pobudzają 
naszą wrażliwość, wzmacniają więzi 
społeczne. Budujemy je w codzien-
nych rytuałach, niedzielnych obiadach 
w rodzinnym gronie, uroczystościach, 
wspólnym wyjściu na zakupy, udziale 
w niedzielnej mszy czy rodzinnym 
czytaniu. 

Aby rozbudzić, poznać prefe-
rencje czytelnicze uczniów i rodzi-
ców Dyrektor Szkoły p. Katarzyna 
Sokołowska-Kolanek wsparła na-
uczyciela biblioteki w licznych dzia-
łaniach. W naszej szkole gościliśmy 
bowiem autorkę książek dla dzieci 
Barbarę Gawryluk, która przybliży-
ła dzieciom tajniki pracy pisarskiej. 
Zaangażowano również uczniów 
do sporządzania listy „Książek na-
szych marzeń”, które przy wsparciu 
samorządu terytorialnego zostały 
zakupione do szkolnej biblioteki. 
Pod hasłem „Baśnie naszego dzie-
ciństwa” tworzono również ranking 
baśni dzieci i ich rodziców, którego 
wynik zaprezentowano w postaci 
barwnych slajdów na uroczystym 
podsumowaniu 22.12.2015r. Na tytuł 
najpiękniejszych - zdaniem uczniów  
zasłużyły: „Dziewczynka z zapałka-
mi” i „Calineczka”. Natomiast mamy 
uznały, iż był nią „Kopciuszek”, lecz 
także „Dziewczynka z zapałkami” 

poruszyła ich serca. Tatusiowie pre-
ferowali męskie typy i obrotnych 
bohaterów, gdyż ich zdaniem, to 
„Kot w Butach” oraz „Piękna i Be-
stia” są warte wyboru. Aby wzmocnić 
tę wspólnotę jedności i przeżywania 
wartości literackich,  zachęcono także 
rodziców uczniów naszej szkoły do 
odczytania wybranego fragmentu ba-
śni. Z ogromnym zainteresowaniem 
wysłuchaliśmy zapowiedzi tajem-
niczych historii z zaangażowaniem 
i pasją wykreowanych przez p. Jo-
lantę Podkowę i p. Mirellę Kulig, 
zachęcając do kontynuowania tego 
typu formy wprowadzania w świat 
piękna literatury także w domach. 
Ta pozornie bowiem mało znacząca 
powtarzalność rytuałów czytania, to 
nie tylko doskonała okazja tworzenia 
atmosfery serdecznej bliskości z ro-
dziną i magią literatury, lecz pewnego 
rodzaju niezmienność, która daje 
nam/dziecku poczucie bezpieczeń-
stwa, tożsamości z rodziną, społecz-
nością lokalną - to także TRADYCJA. 
Stabilna, opierająca się upływowi 
czasu i napływowi kultur, pełna magii 
i wiary w cuda - jak tradycja Świąt 
Bożego Narodzenia. To ona łączy 
wszystkich Polaków. To dzięki niej 
Rodacy na całym świecie zasiada-
ją przy wigilijnym stole, oczekując 
na pierwszą gwiazdkę, spożywając 
wieczerzę z barszczem i rybą oraz 
nucąc przepiękne kolędy. To właśnie 
TRADYCJA łączy pokolenia, skłó-
conych i odrzuconych,  katolików 
i ateistów we wspólnym oczekiwaniu 
na cudowne przyjście zbawiciela. 
Dlatego tak ważne jest jej pielęgno-
wanie. Tradycje, które choć pozornie 
stabilne i niezmienne, wciąż kształtują 
nowe pokolenia.

Każdy wysiłek i działanie niesie 
za sobą określone konsekwencje. 
Słowo to - często kojarzone negatyw-
nie - w naszej szkole 22.12.2015r. 
uzyskało zupełnie inny wydźwięk. 

Regina Mańkowska

Uczniowie podjęli się realizacji 
działań z wielkim zaangażowaniem 
i pełną odpowiedzialnością. Ich wy-
nik przyniósł pozytywne i wymierne 
efekty, dlatego wielu czekała słuszna 
nagroda. Nastąpiło radosne podsu-
mowanie przygotowane przez klasę 
IV, (według scenariusza autorstwa 
Reginy Mańkowskiej), wspiera-

ną przez klasę VI, jak również II 
i I, które wraz z wychowawcami: p. 
Barbarę Kowalczyk-Stasiuk oraz 
Bogusławę Wieczorek wzmocniły 
atmosferę świąt w postaci prezentacji 
muzycznej: prośby do św. Mikołaja 
i przepięknej choinki. 

Wszystkie klasy, prezentujące 
swoje umiejętności  - zasłużyły na 
jego uznanie. Dziewczynka z za-
pałkami ze wzruszeniem podzięko-
wała za wspólnie spędzone chwile, 
za wsparcie, wzajemną życzliwość 
i wrażliwość. Nagrodziła laureatów 
wyborów „Współczesnego rycerza”, 
twórców jej pięknych wizerunków, 
wzruszających listów Aleksandry 
Knapik, Laury Wiechoczek, Marcu-
sa Podkowy, Laury Chudali i Ka-
rola Oszancy, jak również autorów 
lepszego losu (szczęśliwego zakoń-
czenia): Wanessę Klimek, Dawida 
Feliksa, Glorię Kulę, Tomasza Ziaję 
oraz Jakuba Kuicha i Piotra Spyrę.  
Następnie zaprosiła wszystkich do 
ogólnoszkolnego składania życzeń, 
wykorzystując baśniowy element 
o „ciepłym i puchatym”, którym się 
dzielono, aby go nigdy nie zabra-
kło. Natomiast uczniowie VI klasy 
wspierani przez nauczycielkę języ-
ka angielskiego p. Agatę Matracką 
wzmocnili klimat radosnej atmosfery 
nadchodzących świąt prezentacją 
anglojęzycznych piosenek o tema-
tyce świąteczno-zimowej. Autorka 
projektu, nauczyciele - realizując sy-
tuacje dydaktyczne i wychowawcze 
pragnęli stworzyć uczniom warunki 

rozwoju  indywidualnych zdolności 
i zainteresowań, wyzwolić ich twórczą 
aktywność, pobudzić do stosowania 
zdobytej wiedzy w praktycznym dzia-
łaniu. To zaangażowanie w realiza-
cję zadań w fikcyjnym świecie magii 
i czarów było doskonałym sposobem 
utrwalania (w formie wesołej zabawy) 
postaw i umiejętności, gwarantują-

cych godne życie,  w jak najbardziej 
- realnym świecie. „Nie chodzi bo-
wiem o to, by przeszłość narzucała 
- jak żyć, lecz by uczynić ją częścią 
przyszłości”, i na tym, można by za-
kończyć temat cudów, magii i tradycji, 
jednak nadal nierozwiązana została 
sprawa nurtującego problemu... a, 
więc: czy wierzyć w cuda i Świętego 
Mikołaja?! Ależ TAK! bo chociaż nikt 
go nie spotkał, to jednak nie ozna-
cza, że go nie ma. Najbardziej war-
tościowymi rzeczami w życiu są te, 
których nie widzimy, co jednak nie 
dowodzi braku ich istnienia. Fakt…
Możemy rozkręcić stary budzik, by 
przekonać się, co powoduje, że tyka, 
jednak, by podnieść magiczną zasło-
nę, za którą kryje się nieskończona 
moc czynienia cudów - niezbędna 
jest ufna wiara, fantazja, literatura 
i… ludzka wrażliwość. No więc, czy 
wierzyć w cuda?! Myślę, że bez tej 
wiary świat byłby smutny i niepełny. 
Bowiem istnieją, póki istnieje wy-
obraźnia, serdeczność, życzliwość, 
otwarty umysł i serce. To one nadają 
naszemu życiu sens, dodają piękna 
i radości. Nie zapominajmy przy tym, 
iż wokół nas zawsze są INNI… którzy 
tylko czekają na pchnięcie, by jak 
kostki domina… tworzyć wspólnotę 
radości, nadziei i cudów.

„Życie nie jest tylko serią chwil. 
Możemy wybierać, chronić tych, 
których kochamy, mieć nadzieję na 
szczęście i sprawiać, że zdarzają 
się cuda!



31 grudnia w południe obie dru-
żyny wyszły na nieco zmrożone, 
choć pozbawione śniegu boisko, 
by w atmosferze sportowej zabawy 
zmierzyć swoje siły z przeciwnikami. 
Mecz trał 3 x 20 minut, z dwiema 
przerwami na rozgrzewkę gorącą 
herbatą. Tym razem młodość aktual-
nych piłkarzy wygrała z doświadcze-
niem oldboyów, a mecz zakończył 
się wynikiem 3:1 dla drużyny KS 
Szczedrzyk. Nie rezultat, lecz wspól-
ne pożegnanie mijającego i uczcze-
nie nadchodzącego roku, było jednak 
najważniejszym celem spotkania. 
Po meczu wszyscy zawodnicy i ki-
bice spotkali się więc przy ognisku, 
gdzie wspólnie zaśpiewano kolędę 
oraz wzniesiono toast szampanem. 
Był także poczęstunek smacznym 

Sylwestrowy mecz w Szczedrzyku

Młodość wygrała
Sylwestrowy mecz piłki nożnej na boisku piłkarskim w Szczedrzyku 

odbył się już po raz czternasty. Tradycyjnie, w ostatnim dniu mijającego 
roku, mierzą się w nim piłkarze KS Szczedrzyk z byłymi gwiazdami 
piłkarskimi gminy, czyli drużyną Old Star Ozimek. 

Burmistrz Jan Labus wręczył puchary i statuetki.

Sylwestrowy mecz piłki nożnej.

żurkiem oraz pieczonymi na ogni-
sku kiełbaskami. Puchary kapita-
nom obu drużyn wręczył burmistrz 
Ozimka Jan Labus, który prezesom 
klubów piłkarskich gminy przekazał 
również w prezencie po trzy piłki. 
Statuetkami uhonorował wieloletnich 
sędziów meczu: Józefa Włodarczy-
ka i Pawła Soworkę oraz Marcina 
Wilczka, który co roku akompaniu-
je piłkarzom podczas wspólnego 
śpiewania kolęd. Również prezes 
KS Szczedrzyk Alfred Wieszołek 
podziękował wszystkim za wspa-
niałą atmosferę piłkarskiego Sylwe-
stra, życząc sportowych sukcesów 
i wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku 2016. 

(jad)

Kolejny świąteczny turniej, zorga-
nizowany przez klub skata sportowego 
i Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka, 
rozegrano 22 grudnia 2015 r., a uczest-
niczyło w nim 23 zawodników, zarówno 
z gminy Ozimek jak też z gmin Turawa 
i Zębowice. Rozgrywki przeprowadzono 
systemem trzyrundowym, a do wygrania 
były: indyk, gęś, kaczor oraz po dwa 
króliki, karpie i amury, Zwycięzcą został 
Stanisław Pluta z Krasiejowa, który zdo-
był 2.468 pkt., a na kolejnych miejscach 
uplasowali się: 2. Joachim Wiesbach ze 
Szczedrzyka - 2.318, 3. Norbert Bastek 
ze Szczedrzyka - 2.095, 4. Joachim 
Gola ze Szczedrzyka - 2.047, 5. Herbert 
Kowolik z Antoniowa - 2.028, 6. Gerard 
Leś ze Szczedrzyka - 2.010, 7. Manfred 
Seidel z Zębowic - 1.933, 8. Jerzy Obara 

Świąteczny turniej skata w Szczedrzyku

Grali o „żywe nagrody”
Tradycja rozgrywania w Szczedrzyku świątecznych turniejów skatowych 

o „żywe nagrody” trwa co najmniej od 1979 r. Zapis o takim turnieju znajduje 
się w kronice ówczesnego klubu sportowego LZS Szczedrzyk, przy którym 
działała również sekcja skatowa.

z Ozimka - 1.926, 9. Ernest Konieczko 
z Antoniowa - 1.907 (zarazem najstarszy 
uczestnik turnieju), 10. Karol Jeziorow-
ski z Ozimka - 1.872 pkt. 

Zwycięzcy, w kolejności zajętych 
miejsc, mieli prawo wyboru nagród, 
które wręczał prezes sekcji skatowej 
Norbert Hentschel z przewodniczącym 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka 
Kazimierzem Udolfem i burmistrzem 
Janem Labusem. Na zakończenie tur-
nieju burmistrz życzył jego uczestnikom 
wesołych świąt i szczęśliwego Nowego 
Roku. Dalszy los zdobytych nagród nie 
jest nam znany, choć możemy przypusz-
czać, że stały się elementem menu na 
świątecznych stołach.  

(jad)

Zwycięzcy świątecznego turnieju skata o „żywe nagrody”. 

Pierwsze miejsce zdobyli  Szy-
mon Pastuch i Paweł Pastuch, drugą 
pozycję zajęli  Andrzej Karwa i Ma-
rian Wojdyła zaś trzecie miejsce 
przypadło w udziale  Mirosławo-
wi Szatkowskiemu i Tomaszowi Ci-
sińskiemu. Sędzią głównym zawodów 
była Katarzyna Pastuch, której poma-
gali  Zdzisław Adamski i Jan Karpa. 
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagro-
dy, zaś pozostali grający dyplomy za 
uczestnictwo w mistrzostwach.

Zwycięzcom gratulujemy!

Mistrzostwa Grodźca w Kota
Przywieziona z Kresów gra 

w Kota cieszy się w Grodźcu ciągłym 
powodzeniem. W szóstych już Mi-
strzostwach Grodźca w Kota, które 
odbyły się 12 grudnia w Kuźni, wzię-
ło udział 6 drużyn. Jak zwykle roz-
grywki były długie i emocjonujące.


