I Festiwal „Ozimska Furażerka”

Mażoretki nami zawładnęły
4 czerwca 2011 r. odbył się I Festiwal „Ozimska Furażerka”,
zorganizowany przez Dom Kultury w Ozimku. Imprezę rozpoczął
przemarsz orkiestry pod batutą Zygmunta Antosika oraz trzynastu zespołów mażoretkowych (z Czerwionki-Leszczyn, Białej,
Łowkowic, Ciasnej, Dobrzenia Wielkiego, Żor i Ozimka) sprzed
zabytkowego mostu wiszącego na plac przed Domem Kultury.
Po przywitaniu zespołów i zaproszonych gości przez dyrektor
Domu Kultury Helenę Gruszkę,
burmistrz Ozimka Marek Korniak dokonał uroczystego otwarcia I Festiwalu „Ozimska Furażerka”. O godzinie 11.00 na ulicy
Ostapa Dłuskiego odbyła się defilada zespołów z batonem oraz
pomponami według grup wiekowych. Pozostałe formacje taneczne prezentowały się na scenie ustawionej przed Domem
Kultury. Jury w składzie: Jolanta
Belko – instruktor, sędzia krajowy, Aleksandra Knop – sędzia
międzynarodowy, Sandra Mientus – sędzia międzynarodowy
oraz Lidia Szpak – instruktor,
przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych.
Po ogłoszeniu wyników nastąpiło
uroczyste wręczenie medali i nagród rzeczowych przez wicesta-

rostę opolskiego Leonardę Płoszaj, burmistrza Marka Korniaka i dyrektor DK Helenę Gruszkę. Burmistrz podziękował też instruktorkom zespołów mażoretkowych, po czym odbył się koncert galowy najlepszych zespołów.
Imprezę zakończył koncert
„Wielka Gala Biesiadna” w wykonaniu grupy ABC Darka Nowickiego. Patronami medialnymi imprezy byli: Nowa Trybuna Opolska, Radio Plus i Radio Opole oraz 17 sponsorów wspierających festiwal „Ozimska Furażerka”: Mój Dom S.A. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Andrzej Pustuła, Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, OSM „Przyszłość”
Administracja Osiedla Ozimek,
Bruk Term Bis Radosław Olczyk,
Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Ozimek, F.H. SZOA Ma-

rek Ochota, SC „Transmikrobus”
Mirosław Magnuszewski, P.U.H
„Drefamet” Józef Fajer, A.D.I.
Adrian Golletz, „Euro-Gum” Jacek i Sławomir Szyszka, Agencja Ubezpieczeniowa „Bienieccy”, „Drew-Plast” Teresa i Hubert Halupczok, Zakłąd Pogrzebowy Norbert Machnik, HDT Polska Grzegorz Stasiukiewicz, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Ar-

tur Bebel, Warta Glass „Jedlice”
S.A. oraz Blattin Polska Spółka
z o.o.
Następny – II festiwal odbędzie się za rok w Dobrzeniu Wielkim. Już dzisiaj w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
Jan Niesłony
(Fotoreportaż Ryszarda Bożyma na str.:20-21)

Wyniki I Festiwalu Zespołów Mażoretkowych „Ozimska Furażerka”
BATON ZESPÓŁ, KADETKI: 1. Mini Gama – Ozimek, 2. Senioritka - Dobrzeń Wielki, 3. Diament – Ozimek.
BATON ZESPÓŁ, JUNIORKI: 1. Gama – Ozimek, 2. Mały
Zygzak - Czerwionka-Leszczyny, 3. Eksplozja – Żory.
BATON ZESPÓŁ, SENIORKI: 1. Victoria – Łowkowice, 2.
Eksplozja – Żory, 3. Zygzak - Czerwionka-Leszczyny.
POM PON ZESPÓŁ, KADETKI: 1. Mała Copacabana – Ciasna, 2. Ponk I – Biała.
POM PON ZESPÓŁ, SENIORKI: 1. Copacabana – Ciasna.
SOLO BATON, KADETKI: 1. Wiktoria Jabłońska - Gama –
Ozimek, 2. Natalia Grzybek - Diament – Ozimek, 3. Ida Kokoszka
- Seniorita - Dobrzeń Wielki. Wyróżnienie: Karolina Danisz - Mini
Gama – Ozimek.
DUO/TRIO BATON, KADETKI: 1. Emilia Front, Natalia Hepner, Aleksandra Szulc - MINI GAMA – OZIMEK, 2. Patrycja Wieczorek, Laura Borosz – SENIORITKA - DOBRZEŃ WIELKI. 3.
Paulina Kinast, Julia Dota, Anna Kotula – GAMA – OZIMEK.
MINI FORMACJA BATON, KADETKI: 1. Mini Gama – Ozimek, 2. Mały Zygzak - Czerwionka-Leszczyny, 3. Diament – Ozimek.
SOLO BATON, JUNIORKI: 1. Natalia Grochol – Gama – Ozimek, 2. Nicol Franczyk – Zygzak - Czerwionka-Leszczyny, 3. Karolina Tyrol – Zygzak - Czerwionka-Leszczyny.
DUO/TRIO BATON, JUNIORKI: 1. Jessica Loch, Katarzyna Jarocka, Aleksandra Pawłowska - Gama – Ozimek, 2. Natalia Grochol, Patrycja Jagusz – GAMA – OZIMEK, 3. Katarzyna
Podróżna, Aleksandra Podróżna, Milena Malinowska - Seniorita

- Dobrzeń W.
MINI FORMACJA BATON, JUNIORKI: 1. Gama – Ozimek.
SOLO BATON, SENIORKI: 1. Anna Kołodziej Seniorita –
Żory, 2. Dżesika Skórska – Eksplozja – Żory, 3. Estera Kajdzik
– Seniorita - Dobrzeń Wielki.
DUO/TRIO BATON, SENIORKI: 1. Joanna Piróg, Anna Kołodziej, Natalia Buhl - Seniorita Dobrzeń Wielki.
MINI FORMACJA BATON, SENIORKI: 1. Zygzak – Czerwionka – Leszczyny, 2. Ponk – Biała, 3. Seniorita - Dobrzeń-Wielki.
SOLO POM PON, KADETKI: 1. Ida Kokoszka – Seniorita Dobrzeń Wielki, 2. Karolina Koc – Diament – Ozimek.
DUO/TRIO POM PON, KADETKI: 1. Magdalena Pluta, Magdalena Marcinkowska – Seniorita – Dobrzeń Wielki.
MINI FORMACJA POM PON, KADETKI: 1. Seniorita – Dobrzeń Wielki.
SOLO POM PON, JUNIORKI: 1. Agata Domarus – Seniorita - Dobrzeń Wielki, 2. Magdalena Henke – Seniorita - Dobrzeń
Wielki.
MINI FORMACJA POM PON, JUNIORKI: 1. Gama – Ozimek,
2. Copacabana – Ciasna.
SOLO POM PON, SENIORKI: 1. Estera Kajdzik – Eksplozja –
Żory, 2. Dżesika Skórska – Eksplozja – Żory.
DUO/TRIO POM PON, SENIORKI: 1. Nicola Jurczyk, Roksana Halemba – Copacabana – Ciasna, 2. Anna Jelonek, Justyna
Sklorz – Copacabana – Ciasna.
MINI FORMACJA POM PON, SENIORKI: 1. Ponk – Biała , 2.
Eksplozja – Żory, 3. Seniorita - Dobrzeń Wielki.

Koncerty pieśni maryjnych
Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej Maryi. Z tej okazji dyrektor Domu Kultury w Ozimku Helena Gruszka zorganizowała
dwa koncerty pieśni maryjnych w kościołach: 22 maja w kościele parafialnym w Ozimku oraz 29 maja w kościele parafialnym w
Grodźcu.
Wykonawcami były zespoły ludowe naszej gminy: „Dzióbki” z Biestrzynnika, „Opolskie
Dziołchy” z Antoniowa, „Heidi” i „Babie Lato” z Ozimka
oraz „Jutrzenka” i „Grodziec”
z Grodźca. Proboszczowie – z
Ozimka ks. Marian Demarczyk
i z Grodźca ks. Zdzisław Banaś
bardzo serdecznie przywitali zespoły w swoich świątyniach. Repertuar pieśni maryjnych dla ze-

społów został opracowany w podkier. artystycznym Alfreda Willimena.
Koncerty poprzedzały mające się odbyć nabożeństwa majowe. Proboszczowie obu parafii podziękowali dyrektor DK Helenie Gruszce oraz wszystkim zespołom, zapraszając je ponownie
w przyszłości.
(nies)

Schodnia:

Koncert chóru
W niedzielę 5 czerwca, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, przed mszą świętą o godzinie 9.45 w kościele parafialnym w
Schodni odbył się koncert chóru parafialnego św. Anny z Krzyżanowic pod kierunkiem Leonarda Fulneczka.
W programie znalazły się
utwory wielu kompozytorów, m.in.
F. Liszta, A. Dvoraka oraz G. Verdiego. Krzyżanowice, to miejscowość granicząca z Czechami, w której posługę Bożą sprawuje od wielu lat wywodzący się
z gminy Ozimek o. Marceli Dębski, serdeczny przyjaciel Norberta Machnika, który również
przybył do Schodni na koncert.

Po koncercie została odprawiona msza święta w koncelebrze proboszcza ks. Jana Bejnara z o. Marcelim. Nabożeństwo
również uświetnił chór z Krzyżanowic. Proboszcz serdecznie podziękował za występ chóru, który w kościele w Schodni gościł już
po raz drugi.
(nies)

V Rodzinny Rajd Rowerowy

W pełnym rynsztunku
Dnia 29 maja br. z Antoniowa wyruszył po raz piąty Rodzinny Rajd
Rowerowy, którego celem oprócz walorów turystyczno-rekreacyjnych
była popularyzacja turystyki kolarskiej, aktywnego wypoczynku, a
także poznanie głównej atrakcji Dąbrówki Łubniańskiej – kapliczki
zwanej Studzionką wraz z ujęciem źródlanej wody o właściwościach,
jak głosi legenda, leczniczo-uzdrowiskowych.
Licząca około 60 km trasa Antoniów – Turawa - Osowiec –Łubniany - Dąbrówka Łubniańska –
Jełowa – Ligota Turawska – Dylaki – Antoniów zgromadziła 26
uczestników w pełnym kolarskim
rynsztunku, w tym dwóch „weteranów” kolarstwa turystycznego –
Franciszka Wojczyka i Ryszarda Wilkoszewskiego. Organizatorami rajdu byli Grzegorz Burda
– Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Antoniowie, członek Klubu Turystyki Kolarskiej „Amator” oraz
Sołtys Wsi Antoniów – Adam Hurek.
Miłym akcentem imprezy był
poczęstunek w połowie trasy oraz
kiełbaska z grila na zakończenie
ufundowane ze środków sołeckich. Rozwiązania rajdu oraz podsumowania wrażeń dokonano na
placu świetlicy wiejskiej.
Grzegorz Burda

Sto lat!
25 maja br. w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni nestorzy z naszej gminy obchodzili urodziny oraz rocznice zawarcia
związków małżeńskich. Serdeczne życzenia złożyli im m.in. zastępca burmistrza Zbigniew Kowalczyk
oraz kier. USC Ewa Bronder.

Klara Kucharczyk w towarzystwie córek Weroniki i Ingrydy oraz syna Joachima.

Gizela i Bronisław Słupik w towarzystwie syna Henryka.

Pani Klara Kucharczyk z Antoniowa do USC na urodziny przyjechała w towarzystwie córek Weroniki i
Ingrydy oraz syna Joachima. Natomiast Helena Ochotta z Biestrzynnika świętowała wraz z córką Brygidą
a Herbert Szrajber z córką Różą. Karol Gola ze Schodni przybył z wnuczkami Ewą i Roksaną a Zofia Panicz
(także ze Schodni) z wnukiem Tomaszem.
Diamentowe Gody Małżeńskie
(60-lecie pożycia) świętowali państwo
Helena i Ludwik Rojan, którym towarzyszyli synowa brata pani Heleny
– Wanda z córką. Takie samo święto obchodzili Gizela i Bronisław Słupik – w towarzystwie syna Henryka.
Obie pary z Ozimka.
Z kolei Złote Gody Małżeńskie
(50-lecie pożycia) stały się udziałem
Marty i Bernarda Pytel z Biestrzynnika – towarzyszyli im wnuczka Beata,
wnukowie Krystian i Piotr (z żoną Aliną) i prawnuczka Emilia.
WIT
Zdjęcia: Agnieszka Dreling

Marta i Bernard Pytel w towarzystwie wnuczki Beaty, wnuków Krystiana i Piotra
(z żoną Aliną) i prawnuczką Emilią.

Karol Gola z wnuczkami Ewą i
Roksaną.

Helena Ochotta z córką Brygidą.

Helena i Ludwik Rojan z synową brata pani Heleny – Wandą z córką.

Zofia Panicz z wnukiem Tomaszem.
Herbert Szrajber z córką Różą.

Świąteczna niespodzianka dla mam

Po czterdziestu latach

Kiermasz i paczki

Spotkanie absolwentów

17 kwietnia członkowie i opiekunowie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” po raz
pierwszy zorganizowali w Ozimku kiermasz wielkanocny. W czasie
jego trwania można było kupić przygotowane przez podopiecznych
palemki oraz ozdoby z gipsu. Szczególnie pożądane były produkty domowej roboty: makarony, ciasta i ciasteczka, babeczki do koszyczka wielkanocnego, domowy smalec. Baranki i zajączki wielkanocne stały się hitem kiermaszu.

4 czerwca, po 40. latach od ukończenia Szkoły Podstawowej w
Antoniowie, spotkali się jej byli uczniowie. Już w piątek wieczorem
odbyło się spotkanie rozpoznawcze, ponieważ los życia spowodował rozłąkę absolwentów z ich macierzystą szkołą.

Wszystkie smakołyki zostały przygotowane przez rodziców,
opiekunów i wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem,
którym należą się serdeczne podziękowania za pracę włożoną w
organizację przedsięwzięcia. Podziękowania chcielibyśmy skierować również do ks. proboszcza
Mariana Demarczyka za pozwolenie na przeprowadzenie kierma-

gniemy skierować do: Firmy Safira sp. z o.o. oraz pana konsultanta Bartosza Majchrzaka za przekazanie kosmetyków, aby w każdej
paczce znalazło sie coś dla ciała, Kierujemy podziękowania także do Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak” w Krakowie
za przekazanie książek, by znalazło się w nich także coś dla ducha.
Dziękujemy również kierownictwu

Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w starym kościele, z
prośbą o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski oraz za zmar-

li przybyli: Zofia Kisiel, Anna Kozłowska i Cecylia Paszko. Dalszy ciąg spotkania, rozpoczętego
obiadem a trwającego do późnych

Absolwenci dzisiaj i 40 lat temu.

Przed kościołem odbył się kiermasz świąteczny.

szu przed kościołem parafialnym
w Ozimku oraz do wszystkich, którzy okazali nam pomoc dokonując
zakupów i wspierając działalność
Stowarzyszenia na różne sposoby.
Mamy nadzieję, że przy okazji kolejnych świąt uda nam się zorganizować podobną akcję i wesprzeć w
ten sposób działalność Stowarzyszenia.
„Paczka dla każdej mamy” to
kolejny projekt, który grupa wolontariuszy Stowarzyszenia „Integracja” zorganizowała z okazji Świąt
Wielkanocnych. Projekt miał na
celu docenienie poświęcenia matek, które na co dzień zajmują się
dziećmi niepełnosprawnymi, nierzadko zapominając o sobie i swoich potrzebach. W paczce, którą
otrzymała każda z mam, znalazły
się kosmetyki i książka, a w części z nich także bilety do kina lub
groty solnej. Zrealizowanie projektu było możliwe dzięki sponsorom,
którzy hojnie wsparli nasz pomysł.
Szczególne podziękowania pra-

Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Groty Solnej „Remedium” z Opola za przekazanie zaproszeń na seanse organizowane
przez sponsorów. Słowa wdzięczności należą się również pani Marii Szczygieł za udzielony rabat na
zakupy. Projekt zakończył się wielkim sukcesem. Radość obdarowanych matek z tego, ze ktoś o nich
życzliwie pomyślał, była ogromna.
Dziękujemy wszystkim za okazane
wsparcie i liczymy na dalszą owocną współpracę w przyszłości.
Obecnie poszukujemy kolejnych wolontariuszy chętnych
do pomocy w organizacji projektów. Zainteresowanych prosimy
o kontakt mailowy: integracja.ozimek@gmail.com. Pod tym adresem mogą się z nami kontaktować osoby chcące okazać wsparcie w jakiejkolwiek formie. Wszystkim dziękujemy i zapraszamy do
współpracy.
Michał Zmuda

łych uczniów i nauczycieli. Mszę
św. odprawił proboszcz ks. Marian
Demarczyk. Po nabożeństwie byli
uczniowie udali się do szkoły, aby
zapoznać się z warunkami nauczania już w nowym, nowoczesnym
budynku szkolnym. Z 35-osobowej klasy na zjazd przyjechało 17
osób, z których 9 na stałe mieszka
w Niemczech. Spośród nauczycie-

godzin nocnych, spędzili w Zajeździe „Hema” w Pustkowie. Uczestnicy pragną serdecznie podziękować Norbertowi Halupczokowi za wspaniałe zorganizowanie
spotkania. Serdecznie dziękujemy
również ks. M. Demarczykowi oraz
dyrektorowi G. Burdzie za udostępnienie budynku szkoły.
(nies)

Informacja
Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku informuje, że do końca roku 2011 zawieszone zostają dyżury psychologa pełnione w Ośrodku Profilaktyki w Ozimku.

Dzień Strażaka w Szczedrzyku

Samochodowy Rajd Hutników

Wesoła biesiada

Już tylko z nazwy

Dzień swojego patrona św. Floriana strażacy - ochotnicy ze Szczedrzyka uczcili 21 maja. Najpierw uczestniczyli uroczystej mszy świętej, odprawionej w intencji żyjących i zmarłych druhów oraz ich rodziny, a następnie
przeszli z orkiestrą do świetlicy przy remizie OSP, gdzie odbyła się strażacka biesiada.

Samochodowy Rajd Hutników, kojarzony od lat z obchodami hutniczego święta w Ozimku, już tylko z nazwy jest imprezą powiązaną z Hutą Małapanew oraz jej bogatymi tradycjami. O jego rodowodzie świadczy również
to, że odbywa się co roku w maju – miesiącu, w którym hutnicy czczą swojego patrona świętego Floriana.
Tegoroczny Rajd Hutników, ze
startem i metą na parkingu obok mostu wiszącego, odbył się w sobotę 14
maja po południu, a patronat nad imprezą objął Burmistrz Ozimka, fundując puchary dla zwycięzców. Na liczą-

ci, którzy m.in. musieli zliczyć łączną
sumę ograniczeń prędkości na trasie
rajdu oraz znaleźć wyznaczone przez
organizatorów miejsca. Emocji i zabawy było więc co nie miara, a po zliczeniu wyników okazało się, że zwy-

W OSP Szczedrzyk świętowano Dzień Strażaka.
Strażaków i ich żony oraz zaproszonych gości: byłego zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP w
Opolu st. bryg. Marka Gajka, zastępcę burmistrza Zbigniewa Kowalczyka i przewodniczącego Rady Miejskiej Joachima Wiesbacha przywitał
naczelnik OSP Szczedrzyk Andrzej
Jakubiec. Gospodarze gminy złoży-

li druhom najlepsze życzenia z okazji
Dnia Strażaka. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków OSP,
po czym rozpoczęła się kilkugodzinna
biesiada. Jej uczestników bawił żartami i piosenkami humorysta Tolek
Glensk z Tarnowa Opolskiego.

Odprawa załóg przed wyjazdem na trasę.

(Jad)

Seniorzy nad morzem
Już po raz szósty emeryci i renciści z Ozimka odpoczywali nad Bałtykiem. Dwutygodniowy turnus trwał od 20 kwietnia do 3 maja, a miejscem
pobytu było Mielno – Unieście.
W tym roku wczasy rehabilitacyjne
połączone były ze Świętami Wielkanocnymi, była więc możliwość uczestniczenia w nadmorskich obrzędach
świątecznych. 26-osobowa grupa
emerytów i rencistów korzystała z codziennych zabiegów i spacerów, uprawiając na plaży nordic walking. Pogo-

da dopisała, a wszyscy wrócili zdrowi i wypoczęci. Poprawę zdrowia połączoną z wieloma przyjemnymi przeżyciami zawdzięczają staraniom pani
Krystyny Koźlik i za to jej serdecznie
dziękują.
(nies)

Zwycięzcy Samochodowego Rajdu Hutników.
cą kilkanaście kilometrów trasę, wiodącą z Ozimka przez Biestrzynnik, Dylaki z powrotem do Ozimka, wyruszyło
14 załóg samochodowych. Wcześniej
komandor rajdu Andrzej Wolny zapoznał kierowców i pilotów z mapką trasy rajdu oraz poinstruował o czekających ich zadaniach, a burmistrz Marek
Korniak życzył wszystkim bezpiecznej jazdy i dotarcia do mety rajdu.
Na trasie wyznaczono cztery
punkty kontroli przejazdu, na których
odbywał się test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, sprawdzanie umiejętności parkowania oraz konkursy sprawnościowe. Swoje zadania do wykonania mieli również pilo-

cięzcą rajdu został Krzysztof Szczygieł. Drugie miejsce zajęła Stefania
Bronek, trzecie Iwona Olszewska,
czwarte Paweł Gierszewicz, a piąte Krzysztof Wojciechowski. Trzech
najlepszych zawodników otrzymało
puchary, wręczone przez burmistrza
Marka Korniaka wspólnie z prezesem
sekcji motorowej M-GTS „Siódemka”
Antonim Czajewskim. Podsumowanie rajdu odbyło się w gospodarstwie
agroturystycznym „Stary Młyn”, przy
poczęstunku kiełbasą z grilla i wesołą
biesiadą, która trwałą do późnych godzin wieczornych.
(jad)

Z „Kozicą” w górach

Kotlina Kłodzka i Praga
W piękny weekend 21-22 maja KTG „Kozica” zorganizował kolejną imprezę turystyczną – tym razem dwudniową, w Kotlinę Kłodzką (Kudowa –
Szczeliniec W.), połączoną z wyjazdem do stolicy naszych południowych
sąsiadów – Pragi. Wycieczka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i
wzięło w niej udział 53 turystów (komplet w autokarze).

Turyści z Ozimka zwiedzali stolicę Czech.

Kotlina Kłodzka to jeden z najciekawszych krajobrazowo regionów Polski. Naturalną granicę regionu tworzą okalające go pasma
górskie: Góry Złote, Bardzkie, Sowie, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie oraz Góry Stołowe, Bystrzyckie i Orlickie. Łączna powierzchnia
Ziemi Kłodzkiej to około 1600 kilometrów kwadratowych. Najatrakcyjniejszą krajobrazowo partią Sudetów są
Góry Stołowe – jedyne w Polsce góry
płytowe, zbudowane z piaskowca i
margli. W ten sposób powstały liczne malownicze urwiska oraz bastiony
Małego i Wielkiego Szczelińca, Błędnych Skał i Skalnicka. Ziemia Kłodzka
znana jest również dzięki kilku renomowanym uzdrowiskom: w Polanicy,
Lądku, Dusznikach, Długopolu i Kudowie Zdroju.
W słoneczny poranek wyruszamy autokarem z Ozimka i przez
Nysę oraz Kłodzko docieramy do
Wambierzyc. Jest to Śląska Jerozolima, znany na Dolnym Śląsku
ośrodek pielgrzymkowy związany z
kultem Matki Boskiej Wambierzyckiej
– Królowej Rodzin. Cennym obiektem
jest renesansowo-barokowa bazylika
z początku XVIII w. W ołtarzu głównym z1723 r. znajduje się cudowna figurka z XV w., ukoronowana w 1980
r. przez Jana Pawła II. Po zwiedzeniu bazyliki oraz atrakcyjnej ruchomej
szopki, jedziemy do Radkowa i wchodzimy na szlak turystyczny, który prowadzi nas przez Skalne Wrota do
schroniska PTTK Pasterka. Po krótkim odpoczynku idziemy w kierunku
Szczelińca. W ostatniej fazie podejście jest dosyć ostre i uciążliwe, ale
bez problemów osiągamy najwyższy
punkt Gór Stołowych (919 m). Tym razem nie korzystamy z labiryntu skal-

nego, gdyż zejście jest remontowane
i zamknięte. Naszą wędrówkę kończymy w Karłowie i drogą stu zakrętów udajemy się do bazy w Kudowie
Zdroju. Po zakwaterowaniu i obiadokolacji idziemy na popołudniowy spacer, niektórzy korzystają z wieczornej
mszy świętej, a wieczorem spotykamy się przy ognisku, pieczemy kiełbaski popijając je dobrym piwem. Jest
muzyka, piosenka turystyczna i krótka noc, bo w niedzielę wczesnym rankiem udajemy się do Pragi.
W bezchmurny niedzielny poranek
jedziemy
bezpośrednio
przez Kudowę – Słone i Hradec
Kralove do Pragi. Ruch na czeskich
drogach niewielki, autostrada prawie
pusta, a przez okna autokaru podziwiamy piękną panoramę uprawnych

pól, rozkwieconych łąk, pastwisk i
czystej wiosennej zieleni. Bliżej Pragi krajobraz zmienia się na pagórkowaty i wyżynny. Praga – miasto stu
wież, ma długą i bogatą historię. Jej
początki datuje się na połowę IX w.
Pierwszymi włodarzami byli Przemyślidowie, następnie dynastia Luksemburgów (cesarz Karol IV), Jagiellonów (Władysław Jagiellończyk), po
Habsburgów (Rudolf II, Maria Teresa, Franciszek Józef), którzy rządzili
Pragą do końca I wojny światowej. W
1918 r. Praga została stolicą Czechosłowacji. Miasto, rozciągające się po
obu stronach Wełtawy, otaczają malownicze zielone wzgórza, ukształtowane przez najdłuższą czeską rzekę. To jedno z najpiękniejszych europejskich miast, stało się miejscem
bardzo popularnym wśród turystów z
całego świata. Przepięknie odnowione zabytki, malownicze uliczki i ciche
zakątki przyciągają tu co roku około 4 mln turystów. Od 1992 r. stolica
Czech figuruje na liście Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Nasze zwiedzanie Pragi rozpoczynamy od Strahova. Znajduje się tu klasztor Norbertanów z 1130
r. oraz jeden z najpiękniejszych kościołów – barokowy kościół NMP. Następnie schodzimy do Loretty – domku maryjnego z 1638 r. Znajduje się
tu Słońce Pragi – złota monstrancja
o wysokości ponad metra, z ponad
dwoma tysiącami diamentów. Obok
pałacu Stenbergów i pałacu arcybiskupów dochodzimy na Hradczany.
W samo południe podziwiamy uroczystą odprawę wart przed praskim
zamkiem. Przez dwa dziedzińce zamkowe dochodzimy do największej
świątyni Pragi – Katedry św. Wita.
Po krótkim zwiedzeniu tej imponującej budowli przechodzimy obok bazyliki i klasztoru św. Jerzego. Zauroczeni zabytkami Hradczan schodzimy do kolejnej dzielnicy Pragi – Ma-

lej Strany, gdzie robimy przerwę na
odpoczynek i posiłek. Z Malej Strany przechodzimy przez zabytkowy
kamienny Most Karola – jedną z największych atrakcji turystycznych Pragi. Wąskimi uliczkami obok Klementinum dochodzimy do rynku Starego Miasta. Z 281 metrowej wieży ratuszowej, na której umieszczony jest
astronomiczny zegar „Orloj” z XV w.,
podziwiamy fantastyczną panoramę
całej Pragi. Czas goni nas nieubłaganie i musimy do minimum ograniczać
zwiedzanie zabytków, jakie znajdują
się wokół staromiejskiego rynku. Po
opuszczeniu tego najbardziej obleganego przez turystów miejsca, idziemy
w kierunku Nowego Miasta. Przechodzimy obok „Carolinum” – uniwersytetu założonego przez cesarza Karola
IV w 1348 r. Obok uniwersytetu – klasycystyczna budowla z końca XVIII w.
Stanove Divadlo (Teatr Stanowy). Następnie dochodzimy do głównej arterii
Nowego Miasta – Vaclavske Namesti.
To plac, na którym w centralnym miejscu stoi pomnik św. Wacława – patrona Czech oraz Muzeum Narodowe. Miało tu miejsce wiele historycz-

nych wydarzeń, m.in. stłumienie „Praskiej Wiosny” przez wojska Układu
Warszawskiego w sierpniu 1968 r.,
jak również początek aksamitnej rewolucji w listopadzie 1989 r. Wyczerpani, ale bardzo zadowoleni z wizyty w gościnnej Pradze, dochodzimy
do parkingu, gdzie czeka na nas autokar. „Praga w pigułce” - tak można
określić ten krótki spacer, bo na rzetelne zwiedzenie najważniejszych zabytków stolicy Czech potrzeba by kilku dni.
W niedzielę późnym wieczorem
wróciliśmy do Ozimka. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za wytrwałość i życzliwość, a kierowcy
panu Piotrowi za bezpieczną jazdę. Do zobaczenia na kolejnych imprezach organizowanych przez KTG
„Kozica”.
Najpiękniejsze zabytki Pragi.

Józef Kozioł

„Orlik Basketmania”

Ambicji nie zabrakło

Krwiodawcy na strzelnicy

Po zeszłorocznej akcji promocyjnej piłki nożnej poprzez turniej
„O puchar premiera Donalda Tuska”, przyszedł czas na promocję koszykówki poprzez ogólnopolski turniej „Orlik Basketmania”. Organizatorem turnieju jest PZKosz na zlecenie MSiT.

W sobotę 28 maja krwiodawcy zrzeszeni w klubach HDK-PCK spotkali się, na ozimskiej strzelnicy, by wspólnie rywalizować w IV Rejonowych Zawodach Strzeleckich.

System rozgrywek został podzielony na trzy etapy. Pierwszy to
eliminacje gminne, drugi to finały
wojewódzkie, trzeci finały ogólnopolskie każdy z nich rozgrywany w
następujących kategoriach wiekowych: dziewczęta i chłopcy 12-13
lat oraz dziewczęta i chłopcy 14-15
lat.
Do turnieju z terenu naszej
gminy zgłosiły się jedynie dwie
drużyny gimnazjalistów w składach: Marcin „Ciacho” Grajoszek, Artur „Słodki” Pawłowski, Adam Hałajko, Przemysław

szyliśmy wynik na 4:6 wygrywając
mecz z PSP nr.1 z Kluczborka i tym
samym zapewniając sobie finał w
rozgrywkach. W finale nasza drużyna trafiła na PSP Wołczyn, ale
te spotkanie przegrała 2:8 i zakończyła swój udział w turnieju na drugiej pozycji.
Po rozgrywkach zawodników
ze szkół podstawowych przyszedł
czas na gimnazjalistów. Pierwszy mecz rozegrany został pomiędzy pierwszą drużyną z Ozimka a
PG nr.5 z Kluczborka. Tu nasi koszykarze pokazali swoją wyższość

Uczestnicy zawodów na strzelnicy w Ozimku.

Chmiel, Wojciech Jarocki, Jonatan Lip (pierwszy zespół) i Tomasz Janicki, Marek Kulig, Kamil Bochyński, Paweł „Łysy”
Szyszka, Szymon Żak, Tomasz
„Jucha” Juszczyszyn, Paweł
Podstawa (drugi zespół) oraz
jedna chłopców 12-13 lat w składzie: Michał Orlik, Szymon Łuczko, Patryk Barszcz, Łukasz Gawin, Kamil Hoba.
W naszym województwie eliminacje gminne organizowane
były na czterech wyznaczonych
orlikach. Nasi koszykarze dzięki
UGIM Ozimek, który pokrył koszty transportu oraz ubezpieczenia
uczestników na rozgrywki udali się
do Kluczborka. Turniej rozgrywany był systemem pucharowym 2x6
min. Jako pierwsi nasze miasto reprezentowali chłopcy 12-13 lat. Po
pierwszych sześciu minutach przegrywali 4:0 ale po przerwie zmobilizowali się i zdołali wyrównać
na 4:4. O zwycięstwie zadecydowała dogrywka, w której podwyż-

wygrywając pewnie 8:0. Następnie drugi nasz zespół, którzy byli
faworytami turnieju stoczyli zacięty bój o wejście do finału z drużyną
z Bogacicy. Przez 11 min żadna z
drużyn nie zdobyła żadnego punktu. W ostatniej minucie nasi reprezentanci rzutem za 2 pkt. objęli prowadzenie by po chwili przeciwnicy
zdołali wyrównać. W ostatnich sekundach rzutem za 3 pkt. Bogacica
wyeliminowała nasz zespół z dalszych rozgrywek zwyciężając 2:5.
Mecz o trzecie miejsce rozegrały drużyny PG nr.5 z Kluczborka i
drugi zespół z Ozimka gdzie pewnie zwyciężamy 2:6 a finał pomiędzy pierwszym naszym zespołem
a Bogacicą, której ulegliśmy 0:4.
Pomimo wyższych ambicji do
domu wracamy z dwoma drugimi
pozycjami i jedną trzecią, co niestety nie umożliwia nam dalszą rywalizację.
Sponsor akcji - Tauron Polska Energia.
Adam Frąk

Zawody już na stałe zagościły w harmonogramie imprez organizowanych przez Klub HDK
-PCK w Ozimku. W ich tegorocznej edycji wzięło udział siedem
drużyn. Najlepszą okazała się ekipa Klubu HDK-PCK w Krapkowicach, w składzie: Sławomir Bogucki, Anna Bogucka oraz Stanisław Klawiński, która zdobyła 134
pkt. Drugie miejsce zajęła II drużyna Klubu HDK-PCK w Ozimku
w składzie Czesław Adamczyk,
Adam Kolman i Kewin Adamczyk,
która również zdobyła 134 pkt, jednak miała mniej trafionych dziesiątek centralnych. Na trzeciej pozycji uplasowała się I drużyna Klubu
HDK-PCK w Ozimku w składzie
Dariusz Szczudło, Krzysztof Moczydłowski, Dariusz Tybulczyk
– 126 pkt. Pozostałe miejsca zajęły kolejno: Lokomotywownia Opole,

Wręczenie dyplomów.

Klub HDK-PCK w Tułowicach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Opolu oraz drużyna kibiców.
Indywidualnie najlepiej strzelali: Stanisław Klawiński (Krapkowice) – 48 pkt, Kewin Adamczyk
(Ozimek II) – 47 pkt. oraz Dariusz
Tybulczyk (Ozimek I) – 45 pkt.
Kewin Adamczyk

Zarząd Klubu pragnie
serdecznie podziękować firmie Palm Electronic za udostępnienie zasilania elektrycznego na potrzeby organizacji akcji poboru krwi w
dniu 1 czerwca, która z powodu odcięcia prądu w Hucie Małapanew, mogła nie
dojść do skutku.

