
Ponad 50 osób, w różnym wieku, 
o odmiennym statusie finansowym i innej 
sytuacji rodzinnej niedawno zakończyło 
pierwszy semestr walki z mową Szek-
spira. Po co? Motywacji jest wiele. Pani 
Krysia mówi na przykład: - Chciałam 
po prostu rozumieć nadruki na koszul-
kach. Nie wszyscy mieli wcześniej kon-
takt z językiem, dlatego też grupy różnią 
się poziomem.

 Wśród początkujących są dwie oso-
by, które „liznęły” angielski już wcześniej - 
pani Beata w szkole i na studiach, a pani 
Lidia podczas pobytu w Stanach. 

Chcę rozumieć jakieś podstawowe 
rzeczy, teksty piosenek w radiu, napisy 
na plakatach - ot tak, dla swojej satys-
fakcji - mówi pani Ela. 

Pani Lidia natomiast podkreśla prak-
tyczny aspekt nauczania języka: - Brako-
wało mi praktyki. Ten kurs umożliwia mi 

Nauka angielskiego przyda się każdemu i zawsze

Język obcy w każdym wieku
Kiedy we wrześniu dzieciaki tłumnie ruszyły do szkół, uczniowie nieco starsi 

rozpoczęli naukę angielskiego w Domu Kultury. Wybrali zajęcia odbywające 
się w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców 
Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy”, które 
z tego powodu są zupełnie darmowe.

doskonalenie tego, co już wiem, pomaga 
mi słyszeć, używać i pisać. 

Słyszeć, używać i pisać - truizmem 
chyba będzie przyznać, że to właśnie jest 
clue nauki języka obcego. Jak więc kur-
sanci pracują nad tymi aspektami - oprócz 
obecności na zajęciach, rzec jasna? 

- Korzystam z internetu, rozwiązuje 
testy, tłumaczę zdania - twierdzi pan 
Darek, a pani Krysia wspomina jeszcze 
o przydatności aplikacji mobilnych.

 Jednak tym, co - jak się wydaje - lu-
bią najbardziej jest tłumaczenie tekstów 

piosenek, które wybiera prowadząca 
zajęcia, pani Wiesława Grecko-Wajs: 
- To przyjemność, ale jednocześnie czło-
wiek dużo się uczy - mówi nauczycielka. 
Zwłaszcza, że większości uczestników 
największy problem sprawia rozumienie 
ze słuchu. 

Pani Wiesława jest bardzo zadowolo-
na z postępów kursantów: - W tym wieku 
każdy ma już ukształtowane wyobrażenie 
o języku, dlatego niektóre rzeczy trze-
ba wręcz wypleniać. Ale każdy ciężko 
pracuje i widzę spory progres. Rzad-
ko się zdarza, żeby praca domowa nie 
była zrobiona, zadania są wykonywane. 
Uczestnicy chłoną wiedzę, z każdym 
tygodniem coraz bardziej.

Większość osób dowiedziała się 
o kursie z ogłoszenia w internecie, część 
„metodą pantoflową”. Chętni rozpoczęli 
od testu kwalifikującego, dzięki któremu 

zostali przydzieleni do różnych grup, 
z założenia 12-osobowych. Oprócz zajęć 
w Ozimku, odbywają się jeszcze lekcje 
m.in. W Grodźcu i Szczedrzyku. Kurs 
zakończy się w czerwcu oficjalnym, ze-
wnętrznym testem. 

Jednak uczestnicy nieszczególnie 
chcą kończyć swoją przygodę z językiem 
i mają nadzieję na kontynuację zajęć 
w przyszłym roku szkolnym. - Szkoda to 
kończyć - mówią zgodnie i liczą na pozy-
tywną decyzję w kwestii prolongaty zajęć. 

Dominika Fleszar

Dom Kultury w Ozimku ogłasza nabór do sekcji języka niemieckiego. 
Zajęcia będą odbywały się w małych grupach.

Zajęcia dla dzieci raz w tygodniu, godzina zegarowa zajęć - opłata 50,00 
zł/osobę/miesiąc

Zajęcia dla dorosłych raz w tygodniu 1,5 godziny zajęć - opłata 70,00 zł/ 
osobę/miesiąc.

Zapisy w sekretariacie Domu Kultury w Ozimku, tel. 774 651 139.

Zapraszamy do nauki j. niemieckiego

Ponadto zdecydowali o zasadach 
dofinansowania dokształcania zawo-
dowego nauczycieli. Przyjęli także plan 
pracy Rady Miejskiej w roku 2018 oraz 
plan pracy Komisji Rewizyjnej RM. Radni 

Kryteria, plany, rewitalizacja
Sesja Rady Miejskiej:

Podczas sesji Rady Miejskiej w Ozimku (29.01.)  radni m. in. przyjęli 
uchwały określające kryteria rekrutacji  do przedszkoli oraz klas pierwszych 
szkół podstawowych. 

zdecydowali także o przystąpieniu gminy 
Ozimek do realizacji polsko-czeskiego 
projektu, przewidującego między innymi 
rewitalizację Wyspy Redhanz’a.   
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45 osobowa grupa dzieci rozpoczęła 
swoją przygodę od zajęć prowadzonych 
przez instruktorów Domu Kultury. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie wśród pro-
ponowanych aktywności. Kolejny dzień 
upłynął na wizycie w Opolu. „Tedi i mapa 
skarbów” to tytuł animowanego filmu, któ-
ry mieliśmy okazję obejrzeć w opolskim 
kinie. Następnie, po krótkim spacerze, 
odwiedziliśmy Galerię Sztuki Współcze-
snej w Opolu, gdzie podziwialiśmy obrazy 
Lecha Biernackiego. W środę poczuliśmy 

Dom Kultury:

Zima w mieście
W dniach 22-26 stycznia w Domu Kultury w Ozimku odbyły się półkolonie 

zimowe pn. „Zima w mieście”.

się jak prawdziwi górnicy zwiedzając 
kopalnię „Luiza” w Zabrzu. Następnego 
dnia odbyliśmy edukacyjną podróż po 
niebie w chorzowskim planetarium. Ostat-
ni dzień spędziliśmy w zamku w Mosz-
nej, gdzie przenieśliśmy się w XIX wiek 
zwiedzając zamek, przymierzając dawne 
stroje oraz wybijając pamiątkowe mone-
ty. Dzień zakończyliśmy krótkim space-
rem po parku oraz wspólnym zdjęciem.

Tydzień upłynął nie tylko na zaba-
wie ale i edukacji.



Przed laty stanowił letnią rezyden-
cję cesarza, mieścił wspaniałe pałace, 
romantyczne dworki i altany, świątynie, 
pawilony audiencyjne, malownicze fon-
tanny, oszałamiające obrazy, a przez 
pewien okres czasu nawet meczet - rze-
komo prezent dla legendarnej ukochanej 
cesarza Qianlonga, ujgurskiej księżniczki 
Rong. Część europejska - Xiyanglou 
- projektowana m.in. przez włoskiego 
jezuitę Giuseppe Castiglioniego, a wy-
konana przez chińskich rzemieślników - 
była idealnym mariażem sztuki Wschodu 
i Zachodu.

Dziś w olbrzymiej większości park 
znajduje się w ruinach.

Zagłady ogrodu dokonały wojska 
francuskie i angielskie 18 października 
1860 r., rzekomo w odwecie za prze-
śladowanie przez Chińczyków jeńców 
wojennych. Ogień, który podłożyli, trawił 
kompleks przez trzy doby. Częściowo 
przetrwały jedynie budowle w stylu eu-
ropejskim, jako że wzniesione były z ka-
mienia. Straty były zbyt duże, a pozycja 

Chiny znane i nieznane

YUANMINGYUAN - wspomnienia dawnej świetności
Zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku, olbrzymi kompleks Yuanmin-

gyuan składa się z trzech parków, a powierzchnią ośmiokrotnie przewyższa 
powierzchnię Watykanu. 

Chin w XIX wieku zbyt opłakana, żeby 
odbudować park od podstaw, pałac letni 
przeniesiono więc nieopodal, tworząc 
znacznie mniejszy kompleks Yiheyuan.

Jednym z najpiękniejszych obiektów 
był niegdyś ogród Dashuifa, z kilkoma 
malowniczymi fontannami. Jedną z nich 
zdobił posąg lwa, z którego paszczy bu-
chał strumień wody, inną - jeleń i groma-
da psów, jeszcze inną - chryzantemy. 
Dziś w tym miejscu można podziwiać tyl-
ko fragmenty łuków, kolumn i rozrzucone 
kamienie. W stosunkowo dobrym stanie 
zachował się natomiast tron, z którego 
cesarz mógł podziwiać widok ogrodów. 

Przez lata Yuanmingyuan stał opu-
stoszały - dla zwiedzających otwarto 
go dopiero w latach 80. XX w. Dziś jest 
tłumnie odwiedzany i przez Chińczyków, 
i obcokrajowców, można wynająć pojazd 
dla kilku osób, popłynąć łódką, przeje-
chać się busem albo - po prostu - wybrać 
się na spacer.

Dominika Fleszar





Opolska Kampania Edukacyjna

Na sto dni przed maturą

Po odtańczeniu poloneza, dy-
rektor szkoły Dariusz Bigas życzył 
wszystkim maturzystom  zdania 
tego najważniejszego egzaminu, 
osiągnięcia najlepszych wyników 
i realizacji swoich planów życio-
wych.  Zabawa była wyjątkowa - 
wspominają uczniowie, nauczyciele 
i rodzice. Teraz pora na odliczanie 
dni do matury i  ostatnie powtórki, 
sprawdziany, prace klasowe.

Na  wspólnym zdjęciu liceali-
stów i techników u góry od lewej: 
Mateusz Cholewa, Jakub Łyga, 
Patryk Marcinków, Damian Grze-
bień, Patryk Gładysz, Adam Szy-
porta, Mariusz Wojczyk, Paweł 
Sobok, Paweł Pastuch, Patryk 
Marzec, Igor Suchecki, Marek 
Maliński, Jakub Sitnik, Mariola 

W styczniowy wieczór uczniowie klas maturalnych Zespołu 
Szkół  w Ozimku ruszyli na swój niezapominany bal - Studniówkę,  
która w tym roku odbyła się w restauracji „Złoty Kłos” w Rzędowie. 
W studniówce uczestniczyli uczniowie z klasy 3A liceum ogólno-
kształcącego oraz nasi technicy informatycy z klasy 4T.

Nadolna, Aleksandra Wierna, 
Adriana Łapot, Zuzanna Le-
dniowska, Patrycja Komorek, 
Katarzyna Abrahamczyk, Magda-
lena Marzec, Katarzyna  Cichoc-
ka - wychowawczyni klasy 3A 
liceum, Dariusz Bigas - dyrektor 
szkoły, Agnieszka Gruszka-Sko-
rek - wychowawczyni klasy 4T 
technikum, Paulina  Wieczorek, 
Paulina Szyszka, Patrycja Bau-
er, Daria Małkiewicz, Magdalena 
Gruszka i Justyna Hermann.

Podziękowania dla p. Sławo-
mira Głowackiego -  Foto Video 
Studio Głowacki za udostępnienie 
zdjęć z poloneza.

Tomasz Ciekalski

W salach ZS odbywały się  
konkursy dla drużyn reprezentu-
jących szkoły z powiatu opolskiego, 
sprawdzające wiedzę z zakresu 
przepisów ruchu drogowego, udzie-
lania pierwszej pomocy. W tym 
samym czasie młodzież Zespołu 
Szkół w Ozimku uczestniczyła 
w ciekawych prelekcjach i poka-
zach filmowych związanych z bez-
piecznym uczestnictwem w ruchu 
drogowym, które prezentowano 
w sali widowiskowej ozimskiego 
Domu Kultury. Bardzo ciekawym 
elementem tego wydarzenia, któ-

„Przyhamuj, życie przed Tobą”
Kolejne spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej 

„Przyhamuj, życie przed Tobą” zorganizowanie przez Kuratorium 
Oświaty w Opolu miało miejsce w Zespole Szkół w Ozimku.  Skie-
rowane zostało do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
opolskiego. Dzięki współpracy i zaangażowaniu partnerów progra-
mu, młodzież miała możliwość zapoznania się z wieloma aspektami 
uczestnictwa w ruchu drogowym.

Symulator dachowania.

Prelekcja w Domu Kultury.

ry cieszył się dużym zaintereso-
waniem  uczniów, był symulator 
dachowania, który został udostęp-
niony przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Opolu.

Partnerami kampanii są: Ko-
menda Wojewódzka Policji 
w Opolu, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Opolu, Pol-
ski Związek Motorowy w Opolu 
oraz Opolska Wojewódzka Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego.  

Tomasz Ciekalski



90. urodziny świętowała 
Agnieszka Barcik ze Szcze-
drzyka natomiast 85. urodzi-
ny - Alfred Lissy z Krasiejowa 
(przyjechał z synową Martą) zaś 
80. urodziny - Teresa Mazur 
z Krasiejowa (przybyłą z córką 
Małgorzatą i zięciem Bernar-
dem). Z kolei Szmaragdowe 

Dwieście lat!

Jubilaci urodzinowi i małżenscy.

Halina i Henryk Paczkowscy z córką Krystyną.

31 stycznia 2018 r. w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego 
kolejni jubilaci obchodzili rocznice urodzin oraz zawarcia związku 
małżeńskiego. Życzenia złożyli im kier. USC Ewa Bronder oraz 
burmistrz Jan Labus.

Gody Małżeńskie (55.lecie po-
życia) obchodzili Halina i Henryk 
Paczkowscy z Krasiejowa (z 
córką Krystyną).

Do życzeń dołącza się 
redakcja Wiadomości Ozim-
skich.  
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WSZYSTKIEGO  NAJLEPSZEGO
DLA JUBILATÓW!!!

Teresa Mazur z córką Małgorzatą i zięciem Bernardem. Alfred Lissy z synową Martą. Agnieszka Barcik.



Działająca przy Stowarzy-
szeniu „Nasz Grodziec” sekcja 
znana jest w całej gminie i poza 
nią z wycieczek jednodniowych, 
w niedzielę w sezonie rowerowym 
można zobaczyć kilkunastu cykli-
stów ubranych w kamizelki  z logo 
Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” 
jadących do wyznaczonego celu. 
W minionym roku odbyliśmy sie-
dem wycieczek jednodniowych. 
Tereny naszej gminy i gmin są-
siednich mamy już dobrze pozna-
ne. Udało się też zorganizować 
jedną wycieczkę dwudniową do 
Bielic w powiecie namysłow-
skim. Najważniejszym przedsię-
wzięciem ubiegłorocznym był 

* Co się wydarzyło w Grodźcu * Co się wydarzyło w Grodźcu * Co się wydarzyło w Grodźcu *

Zimowe półkolonie
Już po raz kolejny Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” w drugim 

tygodniu ferii zimowych zorganizowało w „Kuźni” półkolonie 
dla dzieci. 

Tygodniowy wypoczynek obfi-
tował w liczne wyjazdy i atrakcje. 
Pierwszego dnia dzieci udały się 
na spektakl do opolskiego teatru 
Lalki i Aktora. Z zainteresowa-
niem obejrzały godzinne przed-
stawienie ,,Hokus pokus i król’’.

Dodatkową atrakcją była 
możliwość rozmowy i zrobienia 
wspólnego zdjęcia z aktorami 
na scenie. Kolejnego dnia dzieci 
udały się na aktywny wypoczynek 
na lodowisko w Ozimku, gdzie 
przez kilka godzin oddawały się 
zimowemu szaleństwu. Trzecie-
go dnia wypoczynku, odbyła się 
wycieczka do zabytkowej kopalni 
srebra w Tarnowskich Górach. 
Dzieci zapoznały się z historią 
miasta, oraz kopalni, zwiedziły 
szyby wydobywcze i miały okazję 
zobaczyć w jakich warunkach 
i jakimi narzędziami pracowali 
niegdyś górnicy. Najprawdopo-
dobniej słyszały również cho-
dzącego po kopalni Skarbka, 
jednak nikt nie miał szczęścia 
zobaczyć go na własne oczy. Na 
zakończenie zwiedzania, dzieci 
przepłynęły Sztolnię Czarnego 
Pstrąga podziemnymi łódkami. 
Natomiast w czwartek odwiedzili 

nas w „Kuźni” wyjątkowi goście. 
Dwaj pracownicy Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej im. 
nadkom. Józefa Bocheńskiego 
w Opolu, w ramach programu 
„Bezpieczne ferie 2018”, opowie-
dzieli nam o tym, jak wygląda pra-
ca w straży granicznej, jakie są 
jej cienie i blaski. Przede wszyst-
kim jednak pouczali i tłumaczyli 
jak zachowywać się podczas 
wypoczynku zarówno w domu, 
jak i na wyjeździe, aby ustrzec 
się od niebezpiecznych sytuacji. 
Dzieci miały okazję przymierzyć 
umundurowanie i kaski, w jakich 
na co dzień pracuje straż granicz-
na. Ostatniego dnia półkolonii 
uczestnicy pojechali na wodne 
szaleństwo na Oleską Lagunę, 
gdzie korzystali z basenu, zjeż-
dżali i jacuzzi pod czujnym okiem 
ratownika. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwały panie Iwona 
Konieczko i Marzena Leżak.

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania za pomoc 
w przygotowaniu zimowiska dy-
rektor Ośrodka Integracji i Pomo-
cy Społecznej w Ozimku, pani 
Barbarze Katolik.

Marzena Leżak

Udany rok „Cyklisty” 
Udany rok zanotowała kierowana przez Ryszarda Olearczyka 

Sekcja Rowerowa Cyklista. 

jednak rajd po Białorusi. Dzie-
więciodniowa wyprawa przyniosła 
uczestnikom wiele pozytywnych 
wrażeń. Zadowoleni z wyjazdu 
byli wszyscy, nawet osoby, które 
pierwszy raz siedziały tak długo 
na rowerze. Wywiezione z Biało-
rusi pozytywne emocje sprawiły, 
że i w tym roku wybieramy się 
na dłuższy rajd, tym razem po-
jedziemy Szlakiem kresowych 
twierdz, zwiedzając pozostałości 
po polskich warowniach na te-
renie dzisiejszej Ukrainy. Mamy 
nadzieję, że obecny rok będzie 
równie udany jak poprzedni.

K.K.



Zaczynając od Międzynarodowego 
seminarium z trenerem reprezentacji 
Ukrainy - Antonem Nikulinem, które 
odbyło się 06-07.01 w Łodzi oraz tydzień 
później zgrupowania z byłym trenerem 
kadry narodowej Polski Januszem Ha-
rastem w Zawadzkiem. Oprócz weeken-
dowych treningów nasza zawodniczka 
przygotowywała się ćwicząc 2 razy dzien-
nie między innymi pod okiem M13- studia 
ruchu i terapii z Opola, gdzie zaczęła 
współpracę z trenerem mentalnym, tre-
nerem przygotowania motorycznego oraz 

Nie zwalnia tempa
Natalia Szponder

Styczeń dla Natalii zaczął się bardzo aktywnie, przygotowując się do no-
wego sezonu startowego.

z fizjoterapeutami. W między czasie trwał 
plebiscyt najpopularniejszego sportowca 
Politechniki Opolskiej, który zakończył się 
dla Natalii sukcesem, zajmując 2 miej-
sce na 26 nominowanych sportowców. 

Po uroczystym balu sportowca, był 
czas na regeneracje i wyjazd na Premier 
League Karate1 do Paryża. Zawody od-
były się 25-28.01 br. Nasza zawodniczka 
startowała w kategorii seniorek - 55kg. Do 
rywalizacji w tej konkurencji przystąpiło 
60 zawodniczek z całego świata. Natalia 
pierwszą walkę wygrała 1:0 z Alessan-
drą Mangiacapra z Włoch, w drugiej 
rundzie natrafiła na utytułowaną Brazylij-
kę, medalistkę mistrzostw świata i trzecią 
w rankingu światowym Valerię Kumizaki, 
walka zakończyła się remisem, jednak po 

werdykcie sędziowskim szczęście było 
po stronie Brazylijki, która ostatecznie 
wygrała 3:2. Niestety nie mamy więk-
szego wpływu na werdykt sędziowski, 
zawodniczka jest bardzo znana, jedna 
z czołówki światowego karate. 

- Pomimo przegranej jestem zado-
wolona z walki i uważam, że pojedynek 
należał do mnie - wspomina Natalia, 
która  wywalczyła w ten sposób kolejne 
punkty w rankingu światowym.

Przypominamy, że od tego roku tro-
chę zmieniły się zasady kwalifikacji do 

Premier League Karate1, mianowicie 
aby wystartować na takich zawodach 
trzeba się zakwalifikować. W konkurencji 
może wziąć udział 64 uczestników, którzy 
znajdują się w pierwszej 100 najlepszych 
na świecie. Są trzy tury rejestracji. Pierw-
sza i druga z nich dotyczy zawodników, 
którzy mieszczą się w TOP50, a ostatnia 
zawodników w TOP100, przy czym liczba 
ich nie może przekroczyć 64.

Następny turniej, tym razem z Serii 
A, czeka Natalię już za 2 tygodnie w Gu-
adalajarze, a tydzień później Premier Le-
ague Karate1 w Dubaju. Karateczka nie 
zwalnia z tempa, przygotowania trwają 
dalej, ten rok zapowiada się znakomicie.

M.Sz.

Raczej w późnojesiennej niż zimo-
wej aurze, w mglisty poranek wyjeż-
dżamy z Ozimka i przez Opole, Nysę 
i Paczków, Javornik (R.Cz.) i Lutynię 
docieramy do Przełęczy Lądeckiej. 
Dopiero tutaj widać pierwsze płaty 
zlodowaciałego śniegu. Ze Stronia 
Śląskiego dojeżdżamy do Siennej - 
stacji turystycznej, a zarazem głów-
nego ośrodka sportów zimowych w tej 
części Sudetów Wschodnich. Mgła 
zasłania część szczytową Czarnej 
Góry, ale mimo to ruch turystyczny 
jest spory. Dojeżdżamy do przełęczy 
Puchaczówka, gdzie z autokaru wy-
siada główna grupa piechurów, którzy 
szlakiem turystycznym udają się na 
szczyt. Pozostali zjeżdżają niżej, za-
bierają sprzęt i udają się w kierunku 
wyciągów, by poddać się szaleństwom 
białego sportu. Są wśród nas doskonali 

„Kozica” rozpoczęła sezon

Zima na Czarnej Górze
Zorganizowaną 27 stycznia wycieczką turystyczną w Masyw Śnieżni-

ka - na Czarną Górę, Klub Turystyki Górskiej „Kozica” rozpoczął sezon 
turystyczny 2018 roku. Wyjazd cieszył się bardzo dużym zainteresowa-
niem - wzięło w nim udział 54 turystów, a chętnych było znacznie więcej. 

narciarze zjazdowi, snowboardziści, 
jak i miłośnicy biegówek. Trasy są 
bardzo dobrze przygotowane, o róż-
nym stopniu trudności, na kilkanaście 
wyciągów. 

Czarna Góra jest jednym z najwyż-
szych szczytów w Masywie Śnieżni-
ka (1205 m), z charakterystycznym 
stożkiem, dobrze widzianym z oto-
czenia Kotliny Kłodzkiej, a grzbietem 
Żmijowca łączy się ze Śnieżnikiem. 
Prawie w całości porośnięta jest 
przerzedzonym lasem świerkowym 
regla dolnego. Na szczycie znajduje 
się drewniana wieża widokowa, skąd 
w pogodny dzień roztacza się jedna 
z najrozleglejszych i najpiękniejszych 
w Sudetach panorama. Tym razem, 
z powodu gęstej mgły, nie było nam 
dane podziwiać tych widoków. 

Po mocno zbitym i zmrożonym 
śniegu podchodzimy w kierunku szczy-
tu. Tu chwila przerwy na łyk gorącej 
herbaty, pamiątkowe zdjęcie i schodzi-
my w kierunku przełęczy, a następnie 
do Siennej - miejsca naszego spotka-
nia o wyznaczonej wcześniej godzi-
nie. Na pobliskim parkingu tradycyjne 
spotkanie przy grillu, które przebiega 
w niezwykle miłej atmosferze, a kieł-
baski i krupnioki smakują wyjątkowo. 
Mimo trudnych warunków turystycz-
nych i narciarskich, wszyscy są usa-
tysfakcjonowani zimowym zdobyciem 
Czarnej Góry, jak i szusowaniem po 
trudnych i wymagających trasach 
zjazdowych. W późnych godzinach 
wieczornych szczęśliwie wracamy do 
Ozimka, bez urazów i kontuzji, jedynie 
trochę zmęczeni. Tym samym nowy 
sezon turystyczny został rozpoczęty. 
W załączeniu program imprez „Kozicy” 
na 2018 rok. 

Józef Kozioł

Na szczycie Czarnej Góry.

W drodze na Czarną Górę.
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* Wodzenie niedźwiedzia * Wodzenie niedźwiedzia * Wodzenie niedźwiedzia *

Chobie
Spotkanie z niedźwiedziem ma przynieść gospodyniom i wszystkim do-

mownikom szczęście w zaczynającym się roku.

W karnawałową sobotę 27 stycznia 
w kilku miejscowościach naszej gminy, 
m.in. w Mnichusie i Chobiu można było 
spotkać barwny korowód wiodący ze 
sobą niedźwiedzia. W dniach 10 i 11 
lutego korowód z „berem” odwiedzał 
również domostwa w Grodźcu. Strażacy 

OSP Chobie serdecznie dziękują wszyst-
kim mieszkańcom za przyjęcie „bera” 
oraz za przekazane datki, które zostaną 
przeznaczone na dalszy remont boksu 
garażowego OSP w Chobiu. 

(d)

Wodzenie niedźwiedzia w Mnichusie.

Dylaki
Korowód złożony z policjanta, lekarza, myśliwego, śmierci, kominiarza, 

cyganki, panny młodej i innych postaci oraz towarzyszących im muzykantów, 
prowadzi po wsi niedźwiedzia. W sobotę 27 stycznia niedźwiedź wodzony był 
po Dylakach

Imprezę, jak co roku, zorganizowała 
Rada Sołecka Dylak oraz sołtys Bar-
bara Starzycka. Od rana do późnego 
popołudnia korowód z niedźwiedziem 
przeszedł przez całą wieś, odwiedzając 
mieszkańców w ich gospodarstwach 
oraz składając życzenia domownikom. 
Niedźwiedź tańczył z gospodyniami, za-
pewniając im w ten sposób szczęście 

i pomyślność na cały rok. Policjanci wrę-
czali zaś „mandaty” kierowcom przejeż-
dżającym tego dnia przez wieś. Zebrane 
datki i darowizny zostaną przeznaczone 
na realizację zadań statutowych sołec-
twa. Wszystkim mieszkańcom, którzy 
przyjęli bera, Rada Sołecka Dylak składa 
serdeczne podziękowania.  

(jad)

Krasiejów
Tradycyjne bery, czyli wodzenie niedźwiedzia odbyło się w 2 lutego w Kra-

siejowie, a właściwie w części wsi leżącej za torami kolejowymi, gdyż strażacy 
z Krasiejowa, którzy dawniej chodzili z „berem” przez dwie soboty z rzędu, od 
pewnego czasu odwiedzają domostwa tylko w jedną karnawałową sobotę, na 
przemian to w jednej, to w drugiej połowie wsi.

Od wczesnego rana dwudziestooso-
bowy korowód przebierańców odwiedzał 
domostwa, składał gospodarzom życze-
nia i zbierał datki na realizację potrzeb 
OSP Krasiejów. Oprócz tradycyjnych 
w tym karnawałowym pochodzie po-
staci, towarzyszących im muzykantów 
i wodzonego na postronku niedźwiedzia, 
nie zabrakło również dinozaura, który 

jest symbolem Krasiejowa. Wieczorem 
w restauracji El Gusto odbyła się karna-
wałowa zabawa taneczna dla wszystkich 
chętnych mieszkańców. Zarząd OSP 
Krasiejów dziękuje mieszkańcom, którzy 
w tym roku wsparli przekazanymi datkami 
swoją jednostkę strażacką.

(jad)

Wodzenie niedźwiedzia w Krasiejowie. 

Szczedrzyk
27 stycznia wodzenie niedźwiedzia zorganizowali strażacy z OSP Szczedrzyk. 

Od rana kilkunastoosobowy korowód przebierańców z niedźwiedziem na czele, 
z muzyką, śpiewem i głośnymi gwizdkami odwiedzał wszystkie domostwa, skła-
dając gospodarzom życzenia i zbierając darowizny na rzecz swojej jednostki.

W tradycji ludowej niedźwiedź 
symbolizuje wszelkie zło, jakie spoty-
ka człowieka. Każda gospodyni domu 
powinna zatańczyć z niedźwiedziem, 
gdyż wróży to szczęście na cały rok, 
a gospodarz powinien poczęstować 
wodzących niedźwiedzia wódką. Jeśli 
próbują wymigać się od tych powinności, 
kominiarz smaruje ich twarze sadzą. 
Wędrówka z ‘berem” trwała do późne-
go popołudnia, a na godzinę 17.00 do 
świetlicy wiejskiej zaproszono dzieci na 

tradycyjną zabawę z misiem. Na jej za-
kończenie stary niedźwiedź, który robił 
się coraz bardziej agresywny i zagrażał 
bezpieczeństwu dzieci, został zastrzelony 
przez myśliwego, a jego miejsce zajął 
młody niedźwiadek. Wieczorem odbyła 
się karnawałowa zabawa dla dorosłych. 
Organizatorzy serdecznie dziękują miesz-
kańcom za wszystkie przekazane datki, 
które zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu dla OSP Szczedrzyk.

(jad)

Antoniów
3 lutego od rana w Antoniowie odbywało się tradycyjne wodzenie niedź-

wiedzia.  Kilkunastoosobowa grupa przebranych strażaków, przy dźwiękach 
muzyki wyruszyła najpierw w kierunku Ozimka, wracając ponownie do wsi 
i odwiedzając po drodze wszystkie domostwa. 

Zebrane przez strażaków środki 
zostaną przeznaczone na szczytny cel, 
związany z obchodami 90. rocznicy po-
wstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Antoniowie oraz z prowadzoną przez 
tę jednostkę działalnością ratowniczą. 

Prezes OSP Norbert Halupczok ser-
decznie dziękuje wszystkim mieszkań-
com i sponsorom za udział w pięknym 
zwyczaju wodzenia niedźwiedzia oraz 
przekazane datki. 

(nies)

Schodnia
W sobotę 20 stycznia od godzin porannych ulicami Schodni i Nowej 

Schodni przeszedł tradycyjny korowód z Berem na czele. Ponad dwudziestu 
przebierańców, wśród których byli m.in. proboszcz, lekarz oraz cygan odwie-
dzali domostwa obu miejscowości. 

Mieszkańcy mile witali ich na swoich 
posesjach, a „Ber” zgodnie z tradycją tań-
czył z gospodynią domu, co ma wróżyć 
szczęściem na cały rok.

Wieczorem zaproszono najmłod-
szych do wspólnej zabawy, po której 
odstrzelono niedźwiedzia. Dla dzieci 
przygotowano również smakołyki.

Późnym wieczorem zaplanowano 
także wspólną zabawę.

Strażacy z OSP Schodnia dziękują 
wszystkim, którzy przyjęli „Bery”. Zebrane 
datki zostały przekazane na działalność 
statutową OSP.

Marcin Widera



20 stycznia odbyło się zebranie 
sprawozdawcze ozimskich „moto-
rowców” za 2017 rok. Sprawozdanie 
przedstawił prezes sekcji Tadeusz 
Piątek. Ubiegłoroczny sezon roz-

Promują bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Rok „motorowców”
Działająca przy Miejsko-Gminnym Towarzystwie Sportowym „Sió-

demka” Ozimek sekcja motorowa, to grupa ludzi o podobnych zain-
teresowaniach, związanych ze sportami motorowymi i promowaniem 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sekcja jest zrzeszona w Polskim 
Związku Motorowym w Opolu i zajmuje się głównie organizacją popu-
larnych rajdów samochodowych. Od wielu lat utrzymuje przyjacielskie 
kontakty z personelem i wychowankami Domu Dziecka w Turawie. 

poczęto już na początku lutego, 
organizując rajd zimowy, którego 
trasa wynosiła 50 km. Wśród roze-
granych konkurencji znalazł się test 
z bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Drugą zorganizowaną imprezą był 
majowy rajd o puchar Burmistrza 
Ozimka, w którym uczestniczyło 9 
załóg samochodowych. W czerwcu 
odbył się doroczny rajd „Kierowca 
przyjacielem dzieci” dla wychowan-
ków Domu Dziecka w Turawie. Tę 
plenerową imprezę zorganizowano 
w gospodarstwie agroturystycznym 
„Stary Młyn” państwa Drzymałów, 
a członkowie sekcji zadbali o licz-
ne atrakcje, aby dzieci z radością, 
w sportowym duchu mogły spędzić 
ten czas. Rajd obsługiwały załogi: 
Grzegorz i Piotr Wendel, Ewelina 
i Krzysztof Czaczkowscy, Walde-
mar Woźniak, Kuba Włoch i Tade-
usz Piątek, a sponsorami nagród 
dla dzieci byli: wójt gminy Turawa 
Waldemar Kampa, PZM Opole oraz 
członkowie sekcji. Za pozyskane 
pieniądze zakupiono dla dzieci m.in. 
przybory szkolne. Ostatnią zorgani-
zowaną imprezą był listopadowy rajd 
jesienny, będący pewną nowością, 
ponieważ liczącą 85 km trasę zało-
gi pokonywały według aplikacji na 
smartfonach, a punkty kontrolne były 

wyznaczone na mapkach. Rajd od-
bywał się więc bez udziału sędziów. 
W rywalizacji wzięło udział 8 załóg. 

Prezes podziękował wszystkim 
członkom sekcji za udział w zorga-

nizowanych imprezach oraz sponso-
rom, którzy wspomagali finansowo 
organizację imprez: burmistrzowi 
Ozimka, Ośrodkowi Integracji i Po-
mocy Społecznej w Ozimku, wójtowi 
gminy Turawa i innym. Dobrą pracę 
Zarządu potwierdziła w swoim spra-
wozdaniu przewodnicząca komisji 
rewizyjnej Ewa Bagińska. Jak co 
roku, zebranie zakończono udanym 
wieczorkiem towarzyskim członków 
i sympatyków sekcji.

J. Dziuban

Zebranie sprawozdawcze sekcji motorowej.

* Wodzenie niedźwiedzia *

Wodzenie niedźwiedzia w Dylakach. 

Wodzenie niedźwiedzia w Szczedrzyku. 

Wodzenie niedźwiedzia w Antoniowie.

Pustków: 
Barwny korowód, na czele którego szedł niedźwiedź przemieścił się w so-

botę 20 stycznia ulicami Pustkowia. 

Wśród tradycyjnych postaci byli poli-
cjanci, duchowni, strażacy i medycy, któ-
rzy odwiedzali domostwa. Gdy korowód 
zbliżał się do domostwa, jego domownicy 
próbowali wykupić się od nieszczęść 
pieniędzmi, słodyczami czy alkoholem.

Grupę tworzyli starsi i młodsi i zgodnie 

ze zwyczajem wlepiali kierowcom man-
daty, badali stan zdrowia mieszkańców 
oraz spowiadali. Zaś niedźwiedź tańczył 
z gospodyniami przy grze muzykantów.

Organizatorem była OSP Pustków.

Marcin Widera


