
M. Korniak podziękował za   taką 
ocenę przypominając,  że - co zresz-
tą podkreśliła także RIO - realizacja 
budżetu  była utrudniona z powodu 
sporych zaległości podatku od nieru-
chomości - niektóre zakłady pracy nie 
płaciły go w terminie lub w ogóle. W roku 
2013 z tego tytułu do budżetu gminy 
nie wpłynęło blisko 4 miliony złotych. 
Niektóre z zaplanowanych inwestycji 

Sesja Rady Miejskiej:

Absolutorium dla burmistrza
Jednogłośnie radni Ozimka udzielili burmistrzowi Markowi Korniakowi 

absolutorium z wykonania budżetu w 2013 roku. Wątpliwości nie było - pozy-
tywne  opinie w tej sprawie wydała zresztą Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Opolu.

oraz gminne płatności wisiały więc na 
włosku. Podczas sesji absolutoryjnej 
(30 czerwca) radni zatwierdzili także 
między innymi sprawozdanie finansowe 
z działalności Domu Kultury w zeszłym 
roku a także bardzo pozytywnie ocenili 
stan przygotowań gminy do sezonu 
turystycznego.    

wit

Najwięcej radości przyniosły rodzi-
com występy artystyczne dzieci żłobko-
wych, wspólne zabawy z profesjonalnymi 
animatorami tańca Zumba oraz występy 
zespołów mażoretkowych działających 
przy Domu Kultury w Ozimku. Dzieciom 
największą radość sprawiały przejażdżki 
na kucyku, prezentacja straży pożar-
nej oraz policji. Odbyła się także licy-
tacja gadżetów przekazanych przez 

Piknik rodzinny w żłobku
14 czerwca, już po raz trzeci, w żłobku zorganizowano piknik rodzinny z 

okazji „Dnia Mamy, Taty i Dziecka”. W jego programie znalazło się wiele atrakcji. 

zawodników reprezentacji Polski. Nie 
zabrakło oczywiście pysznego jedze-
nia - potraw z grilla, żurku, grochówki 
i ciast. Mimo niesprzyjającej pogody, 
festyn okazał się bardzo udany, za co 
serdeczne podziękowania należą się 
wszystkim sponsorom oraz rodzicom 
zaangażowanym w jego zorganizowanie. 

(nies)

W sobotę występowały solistki 
Studia Piosenki „Nonet” działającego 
przy Domu Kultury w Ozimku, a wieczo-
rem do tańca grał zespół „Animator”. W 
niedzielę odbył się konkurs kulinarny, do 
którego zgłoszono kilkanaście kresowych 
potraw. Wygrały placki kartoflane i piero-
gi ruskie przygotowane przez parafialny 

Spotkania kresowe w Grodźcu

Występy, pompki i pierogi
III Powiatowe Spotkania Kresowe pod patronatem Starosty Opolskiego 

Henryka Lakwy odbyły się w dniach 28-29 czerwca. Zorganizowało je 
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” wspólnie z sołtysem i Radą Sołecką, za-
praszając mieszkańców wsi i przybyłych do Grodźca gości do dwudniowej 
zabawy „na kresową nutę”. Były występy zespołów, konkurs kulinarny, de-
gustacja i sprzedaż kresowych potraw oraz loteria fantowa i inne atrakcje, 
a każdy dzień festynu kończyła zabawa taneczna.

zespół Caritas w Grodźcu, kwas bura-
czany Teresy Kałamarz i bigos Anny 
Kasperskiej. Na scenie występowały 
zespoły ludowe „Jutrzenka” i „Grodziec”, 
chór „Echo Kresów” z Kędzierzyna-
Koźla oraz Polski Zespół Pieśni i Tańca 
„Lwowiacy” ze Lwowa, który istnieje 
od 1989 r., a występem w Grodźcu 
rozpoczął obchody 25-lecia swojej 
działalności artystycznej. Uczestnicy 
festynu odśpiewali tancerzom na stoją-
co „Sto lat”, a zespół zrewanżował się 
zatańczonym na bis Mazurem z opery 
„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. 

Po występach odbyły się dwa kon-
kursy. Konkurs robienia  „pompek” w 
czasie pięciu minut przeprowadził radny 

Piotr Bąk, a wygrali go: w kategorii dzieci 
Halinka Bąk (50 pompek), w kategorii 
kobiet Kamila Wróblewska (45 pompek) 
i w kategorii mężczyzn Mateusz Soszka 
(56 pompek). Poza konkursem wystąpił 
jego organizator, wykonując 84 pompki. 
Do konkursu jedzenia pierogów na czas 
stanęło pięciu zawodników. Zwycięzca 

- Paweł Genda o pół pieroga wyprzedził 
Adama Kleszcza, a trzecie miejsce 
zajął Jakub Gnyszka. Drugi dzień fe-
stynu zakończyła zabawa taneczna z 
zespołem „Sherwood”. 

Gośćmi kresowych spotkań byli: 
wicemarszałek województwa opol-
skiego Tomasz Kostuś, burmistrz 
Ozimka Marek Korniak, zastępca 
burmistrza Zbigniew Kowalczyk, 
radny powiatu opolskiego Tomasz 
Strzałkowski  oraz radni Rady Miejskiej 
w Ozimku. Relację z festynu prowadziło 
na żywo Radio Opole. Organizatorzy 
składają podziękowania wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji imprezy

(jad)

Spotkania kresowe w Grodźcu.



Oficjalnego przecięcia wstęgi 
dokonali obok właścicieli parku, na 
czele których stoi nasz Honorowy 
Obywatel Gminy Ozimek Piotr 
Lichota, jak również Burmistrz 
Ozimka Marek Korniak. W uroczy-
stościach udział wzięła znacząca 
liczba gości oficjalnych, którzy w 
szczególności przyczynili się do 
realizacji inwestycji.

Podróż po prehistorii rozpocz-
niemy 66 milionów lat temu, kiedy 
życie na naszej planecie zostało 
zgładzone… niemalże. Bardzo 
szybko przeniesiemy się jednak 
do czasów bliższych nam, kiedy 
to rozpoczęła się droga ewolu-
cyjna człowieka. Wędrówce po 
wyjątkowym muzeum będzie to-
warzyszył wirtualny przewodnik, 
który za każdym razem będzie 
wyjaśniać tajemnice losów ludz-
kości na Ziemi. Miłośnicy Harry’ego 
Pottera z pewnością rozpoznają 
tutaj głos jednego z bohaterów 

Otwarcie Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie

Muzeum nie z tej Ziemi - o tej Ziemi
28 czerwca w Krasiejowie otwarty został interaktywny Park 

Nauki i Ewolucji Człowieka. To najbardziej nowoczesne muzeum 
człowieka w Europie umożliwi przeżycie podróży w czasie z wy-
korzystaniem najnowszych rozwiązań multimedialnych, łączących 
świat rzeczywisty z wirtualnym. 

polskiej wersji dubbingowej opo-
wieści J.K. Rowling. W wyjątkowej 
placówce muzealnej w Krasiejowie 
rzeczywistość cyfrowa będzie do-
słownie przenikać się z fizyczną. 
Każdy z prezentowanych filmów 
będzie emitowany w technologii 3D, 
aby wzmocnić edukacyjny przekaz 
i jeszcze bardziej odpowiedzieć na 
potrzebę odkrywania przeszłości 
zgodnie z hasłem „nauka przez 
zabawę”. Odwiedzając Park Nauki 
i Ewolucji Człowieka, powstający 
przy dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej, będzie można 
m.in. zaprojektować własne ma-
lowidło naskalne. Na miłośników 
multimedialnych atrakcji czeka m.in. 
specjalne lustro ewolucji, w którym 
przeglądniemy się po zmianach 
naszego wizerunku.

Oprócz ekspozycji głównej inte-
raktywna podróż w czasie to także 
wystawa „Świadectwa ewolucji”, w 
ramach której przygotowano m.in. 

spotkania oko w oko z małpami, 
małpiątkami i przodkami człowieka, 
czy poznawanie najważniejszych 
narzędzi człowieka. Na zakończenie 
czeka także interaktywna wystawa, 
podczas której w praktyce będzie 
można zdiagnozować problem 
pokrewieństwa, zróżnicowania 

etnicznego oraz etapy zasiedla-
nia naszego globu. W tej części 
Parku Nauki i Ewolucji Człowieka 
będzie można zobaczyć, jak blisko 
jesteśmy ze sobą spokrewnieni lub 
z mieszkańcami odległych krain.

Anna Kokot

Podczas trwania projektu mło-
dzież realizowała szereg działań 
oraz mogła poznać również najcie-
kawsze turystyczne zakątki regionu. 
Ponadto pracowała nad przygoto-
waniem Alei Przyjaźni w Sasbach 
oraz zorganizowała znakomitą ce-
remonię przed Pomnikiem Turenne. 
Tradycyjnie podczas wywieszania 
flag poszczególnych państw za-
brzmiały hymny narodowe. Punktem 
kulminacyjnym było przekazanie 
flagi europejskiej organizatorowi 
przyszłorocznej edycji włodarzowi 
Mappelo (Włochy). 

Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy uczestnicy spotkali się 
w Grinder Halle w Obersasbach, 
gdzie młodzi protagoniści zapre-
zentowali świetny program cieszą-
cy się wielkimi owacjami widzów, 
wśród których byli przedstawiciele 
wszystkich gmin uczestniczących 
oraz zaangażowani w realizację 

Świat Przyjaciół 2014

Jubileusz w świetle pokoju
W dniach od 4 do 11 lipca 2014 r. w Sasbach (Niemcy) odbyła się 

20. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Projektu Młodzieżowego 
„Świat Przyjaciół 2014”. Tematem, którym zajmowała się młodzież 
reprezentująca 9 państw był „pokój w Europie”.

projektu.
Podczas uroczystej mowy bur-

mistrz Sasbach Wolfgang Reinholz 
podziękował wszystkim zaanga-
żowanym, a w szczególności za-
łożycielom inicjatywy. Burmistrz 
Ozimka Marek Korniak przekazał 
uczestnikom serdeczne pozdro-
wienia z Ozimka oraz podzięko-
wał wszystkim zaangażowanym 
w realizację projektu podczas tych 
20 lat. Dodał, że Gmina Ozimek 
była gospodarzem w 2013 i zna-
komicie wie jak wielki trud i wy-
siłek należy włożyć w tak udane 
przedsięwzięcie. Ponadto życzył 
wszystkim dalszych sukcesów w 
budowaniu wspólnej Europy oraz 
wielu kolejnych udanych wersji. 
Na zakończenie pogratulował zna-
komicie zorganizowanego jubile-
uszowego projektu oraz wręczył 
gospodarzowi tegorocznej edycji 
oraz głównemu założycielowi, a 

zarazem naszemu Honorowemu 
Obywatelowi Rolandowi Spetherowi 
pamiątkowe obrazy.

Gdy wszystkie emocje opadły, 
uczestnicy rozpoczęli prezentacje 
swoich programów min. tańce, pie-
śni i przedstawienie swoich miast. 
Nasza grupa: Magdalena Kuc, 
Anna Ploch, Bartłomiej Jaremko, 
Karol Pajor i Tomasz Szkrabiński 
pod przewodnictwem p. Ireny 
Żebrowskiej - Cebo zaprezento-
wała historię powstania państwa 

polskiego na wesoło oraz przedsta-
wiła swoją wersję „My Słowianie”.

M.W.





Na pierwszy dzień tegorocz-
nych Dni Ozimka, obchodzo-
ny jako II Wojewódzkie Święto 
Pstrąga, organizatorzy zapla-
nowali wiele atrakcji. Lokalna 
Grupa Rybacka „Opolszczyzna”  
wspólnie z  Okręgiem Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Opolu przygotowali promocję 
rybactwa i wędkarstwa oraz de-
gustację znakomitego smakowo 
„opolskiego pstrąga”, hodowa-
nego w ośrodku zarybieniowym 
w Biestrzynniku-Poliwodzie. 
Odbył się również konkurs kulinarny 
„Pstrąg w ozimskich odsłonach”, 
animacje i konkursy dla dzieci, a na 
parkingu przed Wyspą Rehdanza 
rozlokowało się wesołe miasteczko.

Bogaty program artystyczny 
zaprezentowały zespoły i sekcje 
działające przy Domu Kultury w 
Ozimku. Występowały m.in. zespo-
ły mażoretkowe oraz zespół tańca 
orientalnego „Zafira”, a także 
solistki Studia Piosenki „Nonet”. O 
godzinie 18.30 Burmistrz Ozimka 
Marek Korniak dokonał uroczy-
stego otwarcia Dni Ozimka’2014, 
życząc wszystkim mieszkańcom 
dobrej zabawy i miłego spędzenia 
czasu. Przywitał także przedsta-
wicieli miast partnerskich, którzy 
przywieźli dla naszych mieszkań-
ców pozdrowienia z  Heinsberga 
(Niemcy) - Stadtrechtsdirektor 
Walter Schoenleber, Rymarzowa 
(Czechy) - Starosta Petr Klouda, 
Prerova (Czechy) - Tajemnik Jiri 
Bakalik, Krompachy (Słowacja) 
- Primatorka Iveta Rusinova. 
Sobotniemu wieczorowi towarzy-
szyły rockowe rytmy. Najpierw 
wystąpił zespół z partnerskiego 
Rymarzowa  „Key Features” oraz 
ozimski „Lecter”, a gwiazdą 
wieczoru był „Kult” z Kazikiem 
Staszewskim. Koncert zgromadził 
wielu fanów zespołu, którzy żywio-
łowo reagowali na płynące ze sceny 
przeboje legendarnej już grupy roc-
kowej, działającej na polskiej scenie 
muzycznej od ponad trzydziestu 
lat.  Na zakończenie odbyła się 
zabawa taneczna z DJ WASYLEM.

Niedzielnym obchodom Dni 
Ozimka towarzyszyła znako-
mita pogoda. Od wczesnego 
popołudnia Wyspa Rehdanza 
była pełna mieszkańców, którzy 
całymi rodzinami korzystali z 

* Dni Ozimka 2014  * Dni Ozimka 2014  *  Dni Ozimka 2014 * Dni Ozimka 2014  *  Dni Ozimka 2014 *

Dwa dni udanej zabawy
Dni Ozimka’2014 odbyły się w trakcie wydłużonego z powodu 

święta Bożego Ciała weekendu - w sobotę i niedzielę 21-22 czerwca. 
Zbiegły się również w czasie z obchodzonym 22 czerwca odpustem 
w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Ozimku. Okazji do świętowania 
i zabawy nie zabrakło więc zapewne nikomu z mieszkańców.   

przygotowanych na ten dzień 
atrakcji i oklaskiwali występy ma-
łych tancerzy z Klubu Miłośników 
Tańca Towarzyskiego „Alvaro”, 
Ozimskiej Orkiestry Dętej pod 
batutą Zygmunta Antosika oraz 
Zespołu Estradowego działa-
jącego pod kierownictwem 
Tomasza Abrahamczyka. Całość 
uzupełniały wokalistki ze Studia 
Piosenki „Nonet” prowadzonego 
przez Annę Sitarz. 

Zgromadzonej na „wyspie” 
publiczności zaprezentował 
swoją działalność oraz sprzęt 
(w tym wzbudzający najwięk-
sze zainteresowanie wóz bojowy 
„Bestia”) Bunker Paintaball z 
Krasiejowa. Klub piłkarski KS 
Małapanew świętował wraz z 
mieszkańcami wywalczony w 
minionym sezonie awans do III 
ligi oraz zdobyty na szczeblu 
województwa opolskiego Puchar 
Polski. Gratulacje złożył zarzą-
dowi, trenerowi i zawodnikom 
burmistrz Marek Korniak, życząc 
dalszych sukcesów sportowych. 
Podziękował działaczom klubowym 
za wkład w rozwój młodych talen-
tów piłkarskich, przypominając, że 
wychowankami klubu są reprezen-
tanci Polski Waldemar Sobota (FC 
Bruegge) i Paweł Olkowski (1FC 
Koeln). Z okazji awansu piłkarzy, go-
spodarz gminy oraz trener Łukasz 
Wicher otrzymali pamiątkowe klu-
bowe koszulki. 

Gwiazdą niedzielnego wieczoru 
był zespół Golec u’Orkiestra - wy-
jątkowe zjawisko na polskim rynku 
muzycznym. Wierność własnym 
korzeniom oraz bezkompromiso-
wość w tekstach i muzyce spra-
wiają, że zespół jest wciąż jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych i 
cenionych w Polsce. W Ozimku 
bracia Golcowie i towarzyszący im 
muzycy dali wspaniałe show, przy 
świetnie bawiącej się widowni. Za 
znakomity koncert, na który przy-
była ogromna liczba mieszkańców, 
podziękował im burmistrz Marek 
Korniak. Po koncercie muzycy pozo-
wali do wspólnych zdjęć i rozdawali 
swoim fanom autografy.

J. Dziuban

Fotorelacja: Zdjęcia S. Nowak.

- Tegoroczne Dni Ozimka 
podobały mi się bardziej od 
zeszłorocznych - mówi pani 
Marzena (45 l.).- Uwielbiam 
zespół „Golec’Orkiestra”, dla-
tego nie mogło mnie zabrak-
nąć na ich koncercie. Córce za 
to podobał się bardzo zespół 
Lecter.

- Oczywiście najbardziej 
podobał mi się występ Kazika 
Staszewskiego - mówi Marcin 
(36 l.). - „Kult” to po prostu 
kultowy zespół, każdy na 
pewno go kojarzy. Uważam, 
że bardzo miłym gestem ze 
strony burmistrza były podzię-
kowania dla naszych piłkarzy, 
którzy naprawdę zasługują na 
pochwałę.

- Niestety, zabrakło mnie na 
tegorocznych Dniach Ozimka, 
czego bardzo żałuje - mówi 
pani Katarzyna (30 l.). - Od 
znajomych wiem, że impreza 
cieszyła się dużym powodze-
niem wśród mieszkańców.

- Na „Dniach Ozimka” mo-
głam być tylko w pierwszy 
dzień - mówi Monika (18 l.). 

Muzycznie, tanecznie i sportowo
Które z przygotowanych atrakcji podobały się najbar-

dziej? Zapytaliśmy o to naszych mieszkańców:

- Bardzo fajnie, że coś takie-
go dzieje się w naszym mie-
ście. Według mnie powinno 
być więcej takich koncertów. 
Pierwszy raz słyszałam ze-
spół „Lecter” i bardzo mi się 
podobał.

- Myślę, że bardzo cieszy 
fakt, że mamy taką utalen-
towaną młodzież zarówno 
muzycznie, wokalnie jak i ta-
necznie - mówi pan Ludwik (60 
l.). - Cieszy mnie także sukces 
młodych piłkarzy. Synowi naj-
bardziej podobał się zespół 
„Kult”, a wnuczce mażoretki

- Z roku na rok podczas 
imprezy występują bardzo cie-
kawe zespoły, których można 
posłuchać - mówi pan Piotr 
(45 l.). - Razem z żoną nie mo-
gło nas zabraknąć na koncer-
cie zespołu „Golec‘Orkiestra”. 
Mają bardzo fajne taneczne 
utwory, przy których można 
się pobawić. No i oczywiście 
nie mogłem nie skosztować 
pstrąga.

Notowała: Daria Wilk

Sonda WO

Dom Kultury w Ozimku serdecznie zaprasza dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe, które w nowym sezonie arty-
stycznym 2014/2015 chcą rozwijać swoje  zainteresowania 
i pasje .

Oferujemy możliwość udziału w pracach sekcji wokal-
nej, teatralnej, tanecznej (mażoretki, latino solo, mix kids-z 
zastosowaniem różnych technik tanecznych, break dance, 
taniec orientalny), fotograficznej oraz orkiestrze dętej.
Szczegóły na  stronie internetowej placówki www.dk.ozi-
mek.pl

Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie Domu Kultu-
ry w Ozimku lub pod numerem telefonu 77 4651139 wew. 
101.

Dom Kultury zaprasza



2 lipca w ozimskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego kolejni nestorzy 
w towarzystwie najbliższych świę-
towali rocznice urodzin i zawarcia 
związków małżeńskich. Życzenia 
wszelkiej pomyślności złożyli im 
kierownik USC Ewa Bronder oraz 
burmistrz Marek Korniak.

80. urodziny obchodzili: Ryszard 
Cyrulik z Ozimka (z żoną Gudrun 
i wnuczkami Anną i Karoliną) i 
Zbigniew Żabski ze Szczedrzyka 
(z żoną Ryszardą). Natomiast 85. uro-
dziny świętowała: Łucja Kamińska z 
Ozimka (z wnuczką Roksaną), a 90. 
urodziny Leokadia Tkacz z Ozimka 
(z córką Alicją).

Szmaragdowe Gody Małżeńskie 
(55.lecie pożycia) obchodzili Lidia 
i Józef Wachowicz (z wnukami 
Tomaszem, Angeliką i Grzegorzem), 
Emilia i Władysław Wierny (z córką 
Lucyną, wnuczką Asią, i prawnukami 
Magdą i Tomaszem) oraz Czesława 
i Władysław Matusz (z wnuczką 
Olą) wszystkie pary z Grodźca, Ruta 
i Jan Dej oraz Danuta i Henryk 
Mazur (z córką, żona nie mogła 
uczestniczyć z powodów zdrowot-
nych) obie pary z Ozimka, jak również 
Jadwiga i Tomasz Wieszołek (z 
synową Eweliną i wnuczką Darią) 
ze Szczedrzyka. Natomiast Złote 
Gody Małżeńskie (50. lecie pożycia) 
świętowali Gertruda i Alfons Kokot 
(z wnukiem Damianem i jego żoną 
Asią) Małgorzata i Reinhold Feliks 
(z córką Gabrysią i synem Joachimem) 
obie pary z Pustkowia oraz Hildegarda 
i Wilhelm Czyrnia z Dylak. Ponadto 
złote gody obchodzili Katarzyna i 
Józef Adamscy z Grodźca, którzy 
nie mogli osobiście uczestniczyć w 
uroczystościach.

Do życzeń przyłącza się redak-
cja „Wiadomości Ozimskich”. 

M.W.

200 lat !!!

Łucja Kamińska z wnuczką Roksaną. Leokadia Tkacz z córką Alicją. Zbigniew Żabski z żoną Ryszardą.

Henryk Mazur z synową Izabelą. Emilia i Władysław Wierny z córką Lucyną, wnuczką Asią, prawnukami Magdą 
i Tomaszem.

Lidia i Józef Wachowicz z wnukami Tomaszem, Angeliką i Grzegorzem. Reinhold i Małgorzata Feliks z córką Gabrysią i synem Joachimem.



Ryszard Cyrulik z żoną Gudrun i wnuczkami Anną i Karoliną. Wilhelm i Hildegarda Czyrnia.

Jan i Ruta Deja.

Czesława i Władysław Matusz z wnuczką Olą. Alfons i Gertruda Kokot z wnuczkiem Damianem i żoną Asią.

Jadwiga i Tomasz Wieszołek z synową Eweliną i wnuczką Darią.
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Dzień Dziecka w aquaparku
1 czerwca 2014 trzydziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży z Grodźca 

świętowała, już po raz kolejny, Dzień Dziecka w „Aquaparku” we Wrocławiu. 

W y j a z d  z o r g a n i z o w a ł o 
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. O 
godzinie 1100 rozpoczęła się nasza 
dwugodzinna podróż do Wrocławia. 
Dzieci z ogromnym zniecierpliwieniem 
oczekiwały jej końca. O godzinie 1300 

byliśmy już na miejscu, a za kilka minut 
rozpoczęło się wodne szaleństwo całej 
grupy. Liczne atrakcje parku wodnego 
szybko znalazły swoich zwolenników. 
Dzieci chętnie kąpały się w basenie z 
falami, płynęły „Leniwą Rzeką” - jej nurt 
zabiera śmiałków na zewnątrz i później 
z powrotem do budynku, zjeżdżały na 
różnych zjeżdżalniach - które nie raz 
przyprawiały o zawrót głowy. Ci, którzy 
chcieli się zrelaksować i  odprężyć, 
korzystali z jacuzzi z bąbelkami. 

Różne zabawy i konkursy, organizo-
wane na jednym z basenów, przyciągały 
wielu chętnych. Jedną zabawę - prze-
ciąganie liny - wygrała czteroosobowa 
drużyna naszych dzieci. W nagrodę 
otrzymały mnóstwo naklejek i cukierków.

Trzygodzinny pobyt w „Aquaparku” 
dostarczył wszystkim wielu wrażeń i 
emocji. Odliczamy czas do kolejnego 
wyjazdu.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania burmistrzowi Ozimka 
Markowi Korniakowi, paniom Annie 
Henne i Emilii Zając oraz panu Markowi 
Krysie.

Emilia Zając

Zdrowo jem w barwach 
czterech pór roku

Spotkanie pod takim tytułem zorganizowało Stowarzyszenie „Nasz 
Grodziec” 25 maja w Kuźni. Prelegentem była dietetyk kliniczny Joanna 
Gruszka, która prócz wykładu odpowiadała na pytania słuchaczy.

Zaczęło się od informacji dość za-
skakujących, bo kto by przypuszczał, 
że w ciągu siedemdziesięciu lat ży-
cia człowiek spożywa przeciętnie 1,9 
tony białka, 2,3 tony tłuszczu, 9,5 tony 
węglowodanów oraz 63,8 ton wody. 
W ostatnich latach dochodzą do tego 
konserwanty, których spożywamy około 
8 kg rocznie. 

Następnie dowiedzieliśmy się o pi-
ramidzie żywnościowej i produktach, 
które trzeba spożywać często, takich, 
które można spożywać raz na jakiś czas 
oraz takich, które lepiej omijać. Sporo 

czasu poświęciła prelegentka żywności 
reklamowanej, podając szczegółowo 
jej składniki i wskazując zagrożenia 
związane z ich spożywaniem. Każdy z 
uczestników spotkania nabrał przekona-
nia, że jedzenie wpływa w bardzo dużym 
stopniu na nasze zdrowie psychiczne i 
fizyczne, że zmiana diety może uchronić 
przed chorobami. 

Na zakończenie spotkania były 
pytania słuchaczy, pytano o produkty 
reklamowane w mediach, o sposoby 
przygotowywania jedzenia, o dietę od-
powiednią dla osoby chorej.

Wystawa fotografii w Opolu
5 czerwca 2014 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbył 

się wernisaż wystawy fotografii „Kresowianie na Opolszczyźnie”. 

Dużą część eksponowanych zdjęć 
stanowiły fotografie zebrane przez 

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” do 
książki Śladami naszych przodków. 

Z dinozaurem po leśnych ścieżkach
Stowarzyszenie Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” wraz z Domem Kultury 

w Ozimku było organizatorem wyjazdu dzieci na spotkanie „Z dinozaurem 
po leśnych ścieżkach”. Spotkanie to przygotowała 3 lipca Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Dinozaurów”. Impreza odbywała się na terenie Nadleśnictwa 
Zawadzkie.

 Grupa dzieci z Grodźca reprezen-
towała gminę Ozimek. Organizatorzy 
zapewnili dzieciom liczne atrakcje. Dzień 
zaczął się od zwiedzania Myśliwskiego 
Zamku w Zawadzkiem, po którym opro-
wadzał nas duch zamku. Opowiedział on 
historię tego miejsca. Kolejnym punktem 
zwiedzania była stadnina koni, w której 
mieszkają konie rasy „konik polski”. Tutaj 
dzieci miały za zadanie podać propozycje 
imion dla dwóch nowych źrebaczków. 
Największą atrakcją dnia okazały się, 

trwające dwie godziny, gry i zabawy or-
ganizowane przez animatorów zabaw dla 
dzieci (przeciąganie liny, tańce, śpiewy, 
malowanie twarzy, puszczanie baniek 
mydlanych, itp.).

Dobry humor i energia nie opusz-
czały uczestników przez cały dzień. 
Imprezę zakończyło wspólne grillowanie 
oraz wręczenie dzieciom pamiątkowych 
kubków.

Emilia Zając

Turniej tenisa stołowego
17 maja w sali gimnastycznej PSP w Grodźcu odbył się turniej tenisa 

stołołowego, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. Wzięło 
w nim udział jedenastu zawodników, którzy najpierw rywalizowali ze sobą 
w dwóch grupach. 

Z pierwszej grupy do półfinałów 
awansowali Andrzej Stwaczyk i Andrzej 
Kwik, zaś z drugiej Mariusz Pazdan i 
Piotr Masłowski. W półfinałach spotkali 
się Andrzej Kwik z Piotrem Masłowskim 
oraz Andrzej Stawczyk z Mariuszem 
Pazdanem. Zwycięscy półfinałowych 
meczów, Piotr Masłowski i Mariusz 
Pazdan zagrali o pierwsze miejsce, 
zaś Andrzej Kwik i Andrzej Stawczyk 
walczyli o trzecie. Ostatecznie, pierw-
sze miejsce zdobył Mariusz Pazdan, 

wyprzedzając Piotra Masłowskiego, 
Andrzeja Stawczyka i Andrzeja Kwika. 
Wszyscy  zawodnicy otrzymali dyplomy, 
a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Sędzią 
głównym zawodów był Mariusz Cisiński.

Organizatorzy dziękują Dyrekcji 
PSP w Grodźcu za udostępnienie sali 
gimnastycznej, Burmistrzowi Ozimka 
za wsparcie finansowe oraz panu 
Mateuszowi Soszce za pomoc w orga-
nizacji zawodów.

K.K.

Album fotografii, ukazujące życie miesz-
kańców Biłek, Szlacheckiej  i Królewskiej. 
Uzupełnieniem zdjęć przedwojennych 
były zdjęcia wykonane w Grodźcu. 

Wystawę przygotowaną przez 
Violettę Łabędzką otworzył dyrektor 
WBP w Opolu, Tadeusz Chrobak. 
Następnie odbył się koncert zespołu 
Grodziec, na którym zaprezentowano 
ludowe pieśni z Kresów. W zasadzie to 

zespół był wodzirejem, śpiewali wszyscy. 
Po nagrodzonym gromkimi oklaskami wy-
stępie zespołu Grodziec głos zabrała wi-
cemarszałek Województwa Opolskiego, 
Barbara Kamińska. Na koniec, o zgro-
madzonych na wystawie zdjęciach, 
opowiedział prezes Stowarzyszenia 
„Nasz Grodziec”, Krzysztof Kleszcz. 
Wystawa w WBP w Opolu potrwa do 
26 lipca 2014 r.

K.K.



Zaproszonymi gośćmi byli: Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Adam 
Kępiński oraz znany dzieciom z wielo-
krotnych spotkań o tematyce regionalnej 
Prezes Stowarzyszenia Doliny Małej 
Panwi, a zarazem Dyrektor Generalny 
EMC Instytutu Medycznego S.A. we 
Wrocławiu, p. Józef Tomasz Juros. Z 
okazji obchodów,  w obecnym roku,  
dwusetnej rocznicy urodzin wielkiego 
polskiego folklorysty, etnografa, muzy-
ka i kompozytora, pan Adam Kępiński 
przeczytał uczniom trzy bajki pochodzą-
ce z książki „Baśnie, opowieści, gadki 
przez Oskara Kolberga zebrane”, pt.: 
„Laska czarowna”, „O królu ciekawym” 
i  „Bogata lipa”. W rozmowie z dziećmi 
na temat przeczytanych baśni, omówił 
ich morał i przesłanie. Doktor Juros 
doskonale wkomponował przygotowany 

O oszczędzaniu wiedzą dużo

Z wielką radością przyjęli  informa-
cję, iż pomimo dużej konkurencji 48 szkół  
z regionu wrocławskiego udało im  się 
zdobyć drugie miejsce.

W  ramach konkursu należało wy-
konać szereg zadań takich jak:

- zorganizowanie konkursu o 
oszczędzaniu, 

- przygotowanie  przedstawienia na 
temat związany z finansami,

- aukcję (zbiórkę pieniędzy) na okre-
ślony cel,

- rejestrowanie wydarzeń klasowych 
na Blogu,     

 - przygotowanie kroniki SKO,
- sumienne oszczędzanie  pieniędzy 

na książeczkach,
Mimo dużej ilości działań dzieci 

świetnie sobie poradziły. 
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor  Banku 

Spółdzielczego w Ozimku, jego pracow-
nikom - zwłaszcza pani Annie Bojer 

Uczniowie klas drugich Gminnego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Ozimku brali udział w konkursie organizowanym w ramach Programu 
TalentowiSKO „Dziś oszczędzam w SKO, jutro  w  Banku Spółdzielczym”.

- za życzliwość  i wzorową współpracę.

Anna Maciocha

* Co się wydarzyło w PSP 3 *

Wielkie Czytanie 2014
18 czerwca 2014 w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku, w Szkole Podstawowej 

nr 3, odbyło się Wielkie Czytanie tekstów Oskara Kolberga i Piotra Gołąba 
uczniom klas IV-VI.

W sumie zaproponowaliśmy zor-
ganizowanie czterech imprez i współ-
udział w piątej. Pierwszą z nich był wy-
stęp Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
Lwowiacy, który odbył się 28 czerwca w 
MDK w Opolu. Lwowski zespół zaprezen-
tował opolskiej publiczności polskie tańce 
narodowe: poloneza, kujawiaka, oberka, 
krakowiaka i mazura, i zachwycił opolan 
(zob. zdjęcia). Natomiast 29 czerwca w 
ramach Spotkania Odyseja odbyły się 
III Powiatowe Spotkania Kresowe w 
Grodźcu. Podczas nich w Grodźcu Radio 
Opole rozpoczęło, również w ramach 
Spotkania Odyseja, nagrywanie wspo-
mnień osób urodzonych na Kresach. 
Był to tzw. Stół Grodziec, pozostałe 
akcje nagrywania wspomnień odbyły się 
we wszystkich powiatowych miastach 
Opolszczyzny. 1 i 7 lipca Stowarzyszenie 
„Nasz Grodziec” wspólnie z teatrem Lalki 

* Co się wydarzyło w  Grodźcu *
Nie szydź z przepowiedni, 

co niesie i przysłowie. 
Czego mędrzec nie zgadnie, 

to głupi przepowie.
Noc Kupały

Palenie ognisk, plecenie wianków, szukanie kwiatu paproci - to stałe ele-
menty powtarzane od wieków w najkrótszą noc roku, Noc Kupały. 23 czerwca 
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” wspólnie z Ośrodkiem Wypoczynkowym 
Balaton zorganizowało Noc Świętojańską.

Było robienie wianków, muzyka i 
wspólne śpiewy. Była też prawdziwa or-
kiestra, która przygrywała śpiewającym. 
Gdy zapadał zmrok, zapłonęło ognisko i 
wokół niego skupili się uczestnicy impre-
zy. Niestety nikt nie chciał skakać przez 
ogień, choć przecież, jak mówi tradycja, 
skoki takie mają chronić przed złymi 
mocami i chorobą. Najważniejszym, 
choć ostatnim punktem spotkania było 
puszczanie wianków. Wianki z płonącą 

na nich świeczką pływały swobodnie 
i nikt nie zdecydował się na ich wyła-
wianie. Nie wiadomo, ile par poszło 
na poszukiwanie kwiatu paproci, i czy 
komuś z szukających poszczęściło się. 
Ci, którzy nie szukali kwiatu paproci, lecz 
po puszczeniu wianków pozostali przy 
ogniu, powrócili w dobrych nastrojach 
do  domów.

K.K.

Meeting the Odyssey
Meeting the Odyssey (Spotkanie Odyseja) to międzynarodowy projekt 

realizowany w 11 krajach przez  14 partnerów. Jego celem jest ukazanie 
wątków wspólnych Odysei Homera z tematami ważnymi dla współczesnej 
Europy oraz historiami prywatnymi zebranymi od mieszkańców. Głównym 
wykonawcą projektu jest VIIRUS THEATRE z Filnlandii, zaś jedynym jego 
partnerem w Polsce - Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. W 
Polsce projekt realizowany jest od 28 czerwca do 12 lipca a jego przewodnimi 
tematami są emigracja zarobkowa, migracje, przesiedlenia (wypędzenia) i 
Kresy-Itaka. Właśnie w związku z dwoma ostatnimi wątkami Stowarzyszenie 
„Nasz Grodziec” zostało zaproszone do udziału w przedsięwzięciu. 

i Aktora w Opolu zaprosilo na wspólne 
lepienie pierogów i śpiewanie. 1 lipca 
pierogi robiły i śpiewały panie z zespołu 
Grodziec, zaś 7 lipca panie z zespołu 
Jutrzenka. Lepienie pierogów odbywało 
się podczas rejsu statkiem po Odrze. Na 
obu spotkaniach dopisała publiczność, 
która razem z  naszymi zespołami robiła 
pierogi i śpiewała. Na koniec rejsu odbyła 
się degustacja, naszych najlepszych 
pierogów grodzieckich.

Oprócz organizacji imprez współ-
działaliśmy także z Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną w Opolu, któ-
ra przygotowała wystawę fotografii 
„Kresowianie na Opolszczyźnie”. Na 
wystawie zostały wykorzystane m. in. 
zdjęcia z naszych zbiorów. 

K.K.

przez siebie tekst w ludowy charakter 
tegorocznego Wielkiego Czytania. Była 
to pisana piękną gwarą opowieść księdza 
Piotra Gołąba, wybitnego śląskiego języ-
koznawcy, o mieszkańcu Ozimka idącym 
na targ. Zabawne, barwne opowiadanie 
opatrzone zostało ze strony prelegenta 
wyjaśniającym komentarzem, a po-
przedzone małym wykładem na temat 
okolicznych gwar, ich językowej urody i 
gramatyki. Czytane teksty i wystąpienia 
były ciekawe dla młodych słuchaczy, a 
także niezwykle kształcące, jeśli chodzi 
o przybliżenie im historycznych postaci 
Oskara Kolberga i Piotra Gołąba. 

Serdecznie dziękujemy Szanownym 
Gościom za poświęcony czas oraz słod-
kie i intelektualne upominki dla dzieci.

Beata Misiura



Festyn zorganizowano z oka-
zji obchodzonego parafialnego 
odpustu. W sobotę gwiazdą wie-
czoru był zespół Ha Nuta z TVS, 
a po jego koncercie odbyła się 
zabawa taneczna. z zespołem 
Voyager. Niedzielne uroczysto-
ści rozpoczęła odpustowa msza 
święta w kościele parafialnym 
p.w. św. Małgorzaty Męczennicy. 
Popołudniowy blok imprez rozpo-
czął quiz wiedzy o Krasiejowie z 
nagrodami. W koncercie „Podróż 
do trzech kultur”, Karolina Frela 
śpiewała piosenki po polsku, śląsku 
i niemiecku. Wystąpiła również 
Julia Ledwoch ze Szczedrzyka 

Letni festyn w Krasiejowie

Z dinozaurem w tle
Festyn „Z dinozaurem w tle” odbył się na boisku w Krasiejowie 

w dniach 12-13 lipca. Jego organizatorami byli: sołtys z Radą 
Sołecką, Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa, DFK, OSP oraz 
KS Krasiejów. 

- laureatka konkursu Super Star 
2013. Gwiazdą wieczoru był nato-
miast Duet Karo (TVS) - małżeń-
stwo Witkowskich. Na zabawie 
tanecznej do tańca przygrywał 
zespół „Sherwood”. 

Imprezę prowadził Krzysztof 
Koźlik, który przywitał zaproszo-
nych gości: burmistrza Ozimka 
Marka Korniaka i przewodniczą-
cego Gminnego Zarządu TSKN 
Klausa Leschika. Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygoto-
wania i przeprowadzenia udanego 
dwudniowego festynu. 

(nies)

Organizatorzy zadbali o wiele 
darmowych atrakcji min. zjeżdżal-
nię - zamek dmuchany i malowanie 
twarzy. Gry oraz zabawy zręczno-
ściowe dla najmłodszych. Rzuty do 
celu, slalomy z piłkami i wiele innych 
przygotowali Zofia Rudolf, Janusz 
Kuczer i Jolanta Szyporta. Ponadto 
chłopcy i dziewczęta wzięli udział w 

Szczedrzyk:

Festyn sportowo-rodzinny
Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka we współpracy z KS 

Szczedrzyk zorganizowało festyn rodzinno-sportowy, który odbył 
się w sobotę 12 lipca na boisku piłkarskim w Szczedrzyku.

turnieju piłkarskim oraz wyścigu na 
rolkach, w którym najlepszymi oka-
zali się Julia Piontek, Michał Fikus 
oraz Angela Długosz. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody, a dla wszyst-
kich dzieci zapewniono darmowy 
poczęstunek.

Po południu rozegrano zawody 
nordic walking w kategoriach do 45 
lat i 45 +. Każdy uczestnik otrzymał 
na starcie okolicznościową koszul-
kę oraz czapeczkę. W kategorii 
do 45 lat zwyciężyła Magdalena 
Kulik, a w kategorii 45+ Jolanta 

Szyporta. W zawodach startowali 
również najmłodsi, którzy nawet bez 
kijków z wielkim zaangażowaniem 
chcieli sprawdzić swoje umiejętności 
sportowe.

Zarząd Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szczedrzyka skła-
da serdeczne podziękowania 
Burmistrzowi Ozimka Markowi 

Korniakowi, Dyrektorowi OIiPS 
w Ozimku Barbarze Katolik oraz 
wszystkim zaangażowanym w 
organizację przedsięwzięcia. 
Szczególnie dziękuje Zofii Rudolf, 
Wernerowi Rudolf, Oskarowi 
Kondzieli, Joannie i Januszowi 
Kuczer, Alfredowi Wieszołek, 
Lidii Buhl, Sławomirowi Zabawie, 
Marcinowi Piątek i Waldemarowi 
Chmiel. Ponadto dziękuje wszyst-
kim sponsorom za życzliwość i 
finansowe wsparcie.

M.W.



Uczestnicy kilkakrotnie odwiedzi-
li pełen zjeżdżalni i wodnych atrakcji 
aquapark w Tarnowskich Górach . 
Dzieci świetnie bawiły się także na 
basenie „Oleska Laguna” w Oleśnie. 
Znana i lubiana kręgielnia w Ozimku 
jak zawsze umożliwiła najmłodszym 
grę w kręgle i bilard. Ze względu 
na trwający w tym czasie Mundial, 
największym zainteresowaniem 
cieszyła się jednak gra w piłkarzyki.

Akcja „Lato w mieście” nie mo-
głaby się odbyć bez wizyty w ki-
nie „Helios” w Opolu. Uczestnicy 
pierwszego turnusu obejrzeli film 
pt. „Czarownica”, oparty na baj-
ce „Śpiąca Królewna”. Tym razem 
historia pokazana była z perspek-
tywy złej czarownicy, Diaboliany. 
Podczas drugiego turnusu mogliśmy 
zobaczyć bajkę pt. „Jak wytresować 
smoka 2”, która była kontynuacją 
przygód chłopca imieniem Czkawka 
i jego pupila Szczerbatka.

„Lato w mieście 2014”
Tegoroczna akcja „Lato w mieście”, którą organizował Dom Kultury 

w Ozimku oraz Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, upłynęła 
pod znakiem wodnego szaleństwa.

Tegoroczna akcja „Lato w mie-
ście” dobiegła końca, ale mamy 
nadzieję, że za rok znowu spotkamy 
się w tak licznym gronie.

Tatiana Łaba

Piękna pogoda sprawiła, że 
uczestnicy ochoczo wyruszyli z 
Krzyżowej Doliny, szlakami rowe-
rowymi do „Starego Młyna”, gdzie 
organizatorzy przygotowali dla dzieci 
wiele atrakcji, konkurencji sporto-
wych i zabaw. Właściciele gospo-
darstwa, państwo Drzymałowie, 
zarówno na początek jak i w póź-
niejszych przerwach, przygoto-
wali poczęstunek drożdżówkami, 

Krzyżowa Dolina:

Dzień Dziecka na sportowo
Już po raz trzeci Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina, 

w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Gminy i Miasta 
w Ozimku, zorganizowało „Dzień Dziecka na sportowo”. Impreza 
odbyła się 28 czerwca w gospodarstwie agroturystycznym „Stary 
Młyn” w Krasiejowie - Myślince. 

kiełbaskami z grilla, kanapkami, lo-
dami i smaczną herbatką z własnych 
zbiorów ziół. Tego dnia w „Starym 
Młynie” przebywał też Zespół Pieśni 
i Tańca „Lwowiacy” ze Lwowa, który 
w ramach ostatniej próby przed wy-
stępem, odtańczył dla nas poloneza, 
kujawiaka, krakowiaka, mazura i 
oberka. Tancerze nie mogli wystąpić 
w regionalnych strojach, gdyż te były 
już przygotowane i spakowane na 
popołudniowy występ w Opolu, w 
ramach międzynarodowego projektu 
„Spotkanie Odyseja”. 

Po występach rozpoczęły się 
konkurencje sportowe przeplata-
ne różnymi zabawami. W asyście 
właścicieli ośrodka można też było 
pojeździć na koniach, a przynajmniej 
zrobić sobie zdjęcie na wierzchowcu. 
Strażacy z OSP Krzyżowa Dolina, 
którzy przyjechali nabytym niedawno 
wozem bojowym, przeprowadzi-
li konkurs strażacki, cieszący się 
co roku ogromnym powodzeniem. 
Nikogo nie trzeba było namawiać, 
by wziął w nim udział, a stopień 
trudności przypominał zawody, w ja-
kich biorą udział strażacy-ochotnicy. 

Strażacy zapoznali także dzieci ze 
sprzętem znajdującym się w ich 
wozie bojowym, a uczestników kon-
kursu udekorowali pamiątkowymi 
medalami strażackimi, zakupionymi 
z własnych środków.

Zwycięzcom konkurencji spor-
towych w dwóch grupach wie-
kowych, prezes Stowarzyszenia 
Bernard Sklorz z zastępczynią 
Ingą Kokot wręczyli pamiątkowe 

dyplomy, nagrody w postaci sprzętu 
sportowego oraz zabawek, a po-
zostałym - nagrody pocieszenia. 
Najwszechstronniejszymi sportow-
cami okazali się: Julia Gordzielik, 
Natalia Pikos, Łukasz Sklorz, 
Adam Szwugier, Damian Pikos, 
Kacper Szmidt, Arkadiusz 
Halupczok, a w konkurencji rodzin-
nego wyścigu kajakowego - rodzina 
Sokołowskich. 

Nad sprawnym przebiegiem im-
prezy oraz bezpiecznym dojazdem 
i powrotem dzieci czuwali Bernard 
Sklorz i Inga Kokot, wspomaga-
ni przez Radę Sołecką, Karinę 
Halupczok i strażaków: Józefa 
Szwugiera, Arkadiusza Halka i 
Kamila Walacika. Po przeczekaniu 
burzy, która nadeszła na sam ko-
niec imprezy, opuściliśmy to piękne 
miejsce - z myślą, że za rok znów tu 
przyjedziemy, co zapowiedzieliśmy 
gospodarzom. Impreza była świetną 
okazją do rodzinnego wypoczynku w 
kontakcie z przyrodą, w pierwszym 
dniu letnich wakacji dzieci. 

Bernard Sklorz

Dzieci z Krzyżowej Doliny w agroturystyce „Stary Młyn”.



Przewodniczący DFK Jerzy 
Sobota oraz sołtys Julita 
Widera przywitali wszystkich 
obecnych, a w szczególności 
drużyny oraz gościa specjalnego 
Waldemara Sobotę, który jest 
pewnym impulsem zapoczątko-
wania rozgrywek piłkarskich w 
Schodni.

W turnieju udział wzięło 9 
drużyn: po dwie w kategoriach 
trampkarze, szkoły podsta-
wowe i gimnazjum oraz szko-
ły średnie. Ponadto zagrali 
Oldboye, reprezentacja Urzędu 
Marszałkowskiego oraz repre-
zentacja OSP Schodnia. Mimo 
ekstremalnie gorącej tempe-
ratury zawodnicy dali z siebie 
wszystko i skupiali na sobie 
uwagę licznej grupy kibiców. 
Organizatorzy zabezpieczyli 
również kiełbaski, napoje i drob-
ny poczęstunek dla uczestników 
imprezy. Pan Edward Głodowicz

Piękna pogoda, bardzo do-
brze przygotowane boisko oraz 
super atmosfera zaowocowały 
największą frekwencja w histo-
rii turnieju. Ponadto obecność 
Waldka była pewnym magne-
sem, ponieważ każdy chciał 
dostać autograf i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z naszą 

DFK Stara Schodnia: 

Turniej Piłkarski 2014
8 czerwca DFK Stara Schodnia zaprosiło mieszkańców i 

sympatyków na „Turniej Sportowy - Sportfest 2014”. Rozgrywki 
piłkarskie mają w miejscowości Schodnia szczególne zna-
czenie, ponieważ Waldemar Sobota reprezentant drużyny 
narodowej nauczył się gry w piłkę właśnie na tym boisku, 
na którym odbył się turniej.

gwiazdą. Porozmawiał również 
z każdym uczestnikiem, opowie-
dział o karierze oraz doświad-
czeniach z piłką. Jak sam mówi 
- bardzo chętnie przyjeżdża do 
Schodni, a największa atrakcją 
jest widzieć jak grają przyszłe 
talenty piłki nożnej

Po zakończeniu turnieju każ-
dy uczestnik dostał pamiątkowy 
medal oraz dyplom za uczest-
nictwo. Największą atrakcją był 
jednak wielki idol Waldemar 
Sobota, który wręczał nagro-
dy oraz nie zapomniał o przy-
wiezieniu pamiątek z Drużyny 
Narodowej oraz belgijskiego 
klubu, w którym gra na co dzień 
- Club Brugge. Ponadto Pani 
Sołtys serdecznie podziękowała 
wszystkim zaangażowanym w 
organizację imprezy, a w szcze-
gólności Waldkowi, któremu na 
pamiątkę wręczyła statuetkę, 
która ma mu przypominać, gdzie 
jest Jego dom oraz gdzie są 
Jego przyjaciele.

Głównym celem imprezy 
jest wsparcie integracji wśród 
mieszkańców oraz przedsta-
wienie działalności mniejszo-
ści niemieckiej w Schodni. 
Ponadto zapromowano kul-
turę oraz język niemiecki, jak 

również pokazano, że mniej-
szość stawia na młodzież nie 
zapominając o najstarszych. 

Impreza sportowa została 
zrealizowana w ramach pro-
jektu pt.: „Ein Sporttreffen im 
DFK Alt Schodnia / DFK Stara 
Schodnia. Integration durch 
Fussball“, który był finanso-
wany ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Republiki 
Federalnej Niemiec za pośred-
nictwem ZNSSK w Polsce.

Akcent muzyczny zapew-
nił DJ. BIGLLO, Pan Edward 
Głodowicz po raz kolejny poka-
zał swoje umiejętności gastrono-
miczne i był mistrzem grilla, OSP 

Schodnia udostępniła agregatu 
prądotwórczego, Pan Norbert 
Machnik użyczył namiotu oraz 
ławek, Pan Leon Brylczak sę-
dziował, ponadto Sołtys, Rada 
Sołecka, DFK i OSP wspólnie 
z mieszkańcami zaangażowali 
się w przygotowanie boiska.

W tym miejscu należy ser-
decznie podziękować wszystkim 
zaangażowanym w realizację 
imprezy. Bez ścisłej współpra-
cy wszystkich mieszkańców i 
grup działających w Schodni 
nie można było by zapewnić tak 
znakomitego turnieju.

Marcin Widera



W poszczególnych kategoriach 
najlepsze miejsca zajęli: klasy I chłopcy 
(400 m) - 1. Patrick Lipok, 2. Szymon 
Łysiak, 3. Wojciech Pastuch; dziew-
częta - 1. Joanna Hellbach, 2. Zofia 
Bąk, 3. Laura Adamietz; klasy II 
chłopcy - 1. Paweł Dryś, 2. Patryk 
Pokorski, 3. Fabian Ciesiołkiewicz; 
dziewczęta - 1. Martyna Janik, 2. Anna 
Andrzejewska, 3. Laura Wiechoczek; 
klasy III chłopcy - 1. Kamil Bajor, 2. 
Maciej Wieczorek, 3. Kamil Czupala; 
dziewczęta - 1. Julia Troszyńska, 2. 
Halina Bąk, 3. Amelia Dawid; klasy IV 
chłopcy (800 m) - 1. Tomasz Czupała, 
2. Tymoteusz Musiał, 3. Bartosz 
Kuczer; dziewczęta - 1. Angelika 
Długosz, 2. Julia Wawrzynek, 3. 
Angelika Dołęgowska; klasy V chłop-
cy - 1. Jakub Lewandowski, 2. Marcel 
Molendowski, 3. Dawid Siedlaczek; 
dziewczęta - 1. Zuzanna Plewa, 2. 
Natalia Ledwoch, 3. Vanessa 
Studzińska; klasy VI i I Gimnazjum 
chłopcy - 1. Marcel Sosnowski, 2. 
Dominik Brodziak, 3. Jakub Kotliński; 
dziewczęta - 1. Martyna Fiałkowska, 
2. Aleksandra Zimmermann, 3. Anna 
Guzy; klasy II i III Gimnazjum chłopcy - 
1. Tomasz Grabowski, 2. Kamil Dota, 
3. Aleksander Gonsior; dziewczęta - 1. 
Wioletta Leuenberg, 2. Magdalena 
Klemens, 3. Paulina Szyszka; 
szkoły średnie chłopcy - 1. Tomasz 
Szkrabiński, 2. Tobiasz Buhl, 3. 
Mariusz Jagos; dziewczęta - 1. Sandra 
Jaguś, 2. Agnieszka Calicka; kat. 
open mężczyźni - 1. Marceli Biskup, 
2. Piotr Bąk, 3. Michał Gajda; kobiety 
- 1. Violetta Oliwa, 2. Danuta Wiciak. 
Zawody otworzył burmistrz Ozimka 
Marek Korniak, który również wręczał 
medale i dyplomy trzem najlepszym za-
wodnikom w każdej kategorii. Ponadto 

Szkolna kronika sportowa

Polska Biega
23 maja na boisku sportowym LZS Grodziec odbyła się ozimska edycja 

ogólnopolskiej akcji „Polska Biega 2014”. Startowały dzieci i młodzież ze 
wszystkich szkół gminy Ozimek, a także dorośli oraz gościnnie - reprezen-
tacja gminy Chrząstowice. W sumie w biegach wystartowało 638 uczniów. 

każdy uczestnik biegów otrzymał wodę 
oraz batona. Zarząd Miejsko-Gminny 
Szkolnego Związku Sportowego 
dziękuje Zarządowi LZS Grodziec 
za udostępnienie obiektu oraz panu 
Hubertowi Kulikowi za pomoc w or-
ganizacji zawodów. 

24 maja na boisku Gminnego 
Zespołu Szkół w Ozimku odbył się 
finał powiatowy w trójboju lekkoatle-
tycznym. Pierwsze miejsca zajęły 
drużyny dziewcząt i chłopców Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku. 27 maja 
na stadionie Opolskich Olimpijczyków 
w Opolu rozegrano indywidualne mi-
strzostwa powiatu opolskiego w LA 
dziewcząt i chłopców szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Spośród uczniów 
reprezentujących szkoły naszej gminy, 
najlepiej zaprezentowali się: Jakub 
Lewandowski (SP nr 3 Ozimek - 2 
m. w biegu na 1000 m, Dawid Klohs 
(SP Krasiejów) - 1 m. w rzucie piłecz-
ką palantową, Kamil Sosnowski 
(Gimnazjum nr 1 Ozimek) - 1 m. w 
biegu na 600 m, Nikola Kokot - 2 m. 
w biegu na 100 m i w biegu na 100 m 
przez płotki. Zawodnicy ci wystartowali 
w finale wojewódzkim, jak odbył się w 
dniach 4-5 czerwca w Opolu. Najlepiej 
spisał się Dawid Klohs zdobywając 
srebrny medal. Marcel Sosnowski 
z SP w Dylakach zajął 8 m. w biegu 
na 600 m.   

Koordynator Miejsko-Gminny 
Szkolnego Związku Sportowego Jan 
Kamiński dziękuje za całoroczną 
współpracę, pomoc i wsparcie burmi-
strzowi Ozimka Markowi Korniakowi, 
nauczycielom wychowania fizyczne-
go oraz animatorom sportu. Uczniom 
gratuluje osiągniętych wyników 
sportowych. 

(jad)

W zawodach „Polska Biega” wystartowało ponad 600 dzieci.

Zawody, upamiętniające zmarłe-
go w 2002 roku byłego, wieloletniego 
prezesa Koła PZW Szczedrzyk, zor-
ganizowano w tym roku po raz piąty. 
Ich zwycięzcą został obecny prezes 
Krystian Wolny - 1320,  drugie miej-
sce zajął Joachim Wycisk - 690, a 
trzecie Jan Żarczuk - 355 pkt. Po 

PZW Szczedrzyk:

Puchar K. Konieczki
Jubileuszowe zawody wędkarskie o puchar Konrada Konieczki zorgani-

zowało 7 czerwca Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczedrzyku. 
Łowiono metodą gruntową na Jeziorze Średnim, a w zawodach wzięło udział 
15 wędkarzy, z których 7 złowiło ryby.

Zawody o puchar Konrada Konieczki.

ogłoszeniu wyników, najlepszemu 
zawodnikowi wręczono puchar, a 
pozostałym nagrodzonym dyplomy 
oraz sprzęty wędkarskie. Wszystkich 
zaproszono również na poczęstu-
nek kiełbasą z bułką i napojami. 

(jad)

Wynikiem 64,5 zdobył on srebrny 
medal w rzucie piłeczką palantową. 
Przepustką do finału były wcześniejsze 
zawody powiatowe, rozegrane również 
w Opolu, w których Dawid Klohs zwy-
ciężył z wynikiem 61 metrów, zostając 
mistrzem Powiatu Opolskiego. W za-
wodach powiatowych  uczniowie ze 
Szkoły w Krasiejowie  startowali również 
w sztafecie 4x100 metrów zajmując  

Dawid Klohs zdobył srebro
4 maja na stadionie MOSiR w Opolu odbył się Finał Wojewódzkich 

Szkolnych Igrzysk Sportowych w LA. Świetnie spisał się w nim Dawid Klohs, 
uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej  w Krasiejowie.

Dawid Klohs zdobył srebrny medal w mistrzostwach LA. 

trzecie  miejsce (Dawid Spyra, Dawid 
Klohs, Kacper Kokot, Szymon Zajonc), 
Szymon Zajonc w biegu na 500 metrów 
był trzeci,  a Kacper Kokot w biegu na 
1000 metrów zajął czwarte miejsce. 
Uczniów do zawodów lekkoatletycznych 
przygotował nauczyciel wychowania 
fizycznego Artur Czichos.

(d)



Granicę z Czechami przekra-
czamy w Świeradowie Zdroju 
i przez Nove Mesto, Fridland 
(stoi tu jeden z najokazalszych 
zamków w Czechach, z bogatym 
w zbiory muzeum), podziwia-
jąc piękne widoki na czeskie 
Karkonosze w okolicach Liberca, 
dojeżdżamy do Decina - główne-
go ośrodka i centrum turystycz-
nego Czeskiej Szwajcarii. Miasto 
jest pięknie położone na brzegach 
rzeki Łaby. Ma kilka cennych za-
bytków, m.in. gotycko-renesansowy 
zamek z połowy XV w., gotycki 
most przez rzekę Ploucznicę. Na 
uwagę zasługuje ogród różany na 
pasterskiej ścianie z panoramą na 
miasto. Do ciekawostek architek-
tury należą dwa wczesnobaroko-
we kościoły p.w. św. Krzyża oraz 
Wacława i Błażeja. W godzinach 
popołudniowych dojeżdżamy do 
miejscowości Tisa, nad którą wzno-
si się ogromna skalna ściana - Velke 
Tiske Stieny. Niebo pokryły chmu-
ry i zaczął padać drobny deszcz, 
lecz mimo to wychodzimy na trasę. 
Ścieżką dydaktyczną wchodzimy 
na ogromny skalny bastion, z pio-
nowymi ścianami zbudowanymi 
z piaskowców i margli. Miejsce 
to jest pomnikiem przyrody nie-
ożywionej. Tiske Stieny należą do 
najstarszych rejonów turystycznych 
Łabskich Piaskowców. W mocno 
padającym deszczu schodzimy 

Czeska Szwajcaria - Drezno
Od kilku lat w pierwszy majowy weekend Klub Turystyki Górskiej 

„Kozica” organizuje dla swoich członków i sympatyków zagraniczną 
wycieczkę w atrakcyjny rejon Europy. Po Pradze i naddunajskich 
stolicach, tym razem zaplanowano wyjazd do Czeskiej Szwajcarii 
- Decina oraz do historycznej stolicy Saksonii - Drezna. Wycieczka 
odbyła się w dniach 1-3 maja i wzięło w niej udział 50 uczestników. 

do autokaru i udajemy się do miej-
scowości Sneżnik, gdzie w bardzo 
przyzwoitym i gościnnym hotelu 
mamy naszą bazę. 

Kolejny dzień jest pochmur-
ny i znacznie chłodniejszy. Po 
śniadaniu, zgodnie z planem 
udajemy się do centralnej części 
Czeskiej Szwajcarii - miejscowo-
ści Hreńsko. Jest ona głównym 
punktem wypadowym na teren 
Parku Narodowego, który został 
utworzony w 2000 r. na powierzchni 
ok. 79 km kw., na pograniczu cze-
sko-niemieckim w dorzeczu Łaby 
i jest zarazem najniżej położoną 
miejscowością w Czechach - 115 
m n.p.m. Wzdłuż rzeki Kamenice 
wyruszamy na najatrakcyjniejszy 
szlak w kierunku Pravcickej Bramy. 
Podchodzimy pod strome skalne 
ściany (miejsce treningowe alpi-
nistów), a po kilkunastu minutach 
jesteśmy pod największą bramą 
parku. Brama Pravcicka to nie-
zwykły zabytek przyrody. Jest naj-
większą naturalną skalną bramą w 
Europie i najpiękniejszą formacją 
skalną w Czeskiej Szwajcarii. Jej 
rozpiętość wynosi 26,5 m, a wy-
sokość otworu 16 m. Wokół bramy 
powstało i jest udostępnionych 
wiele tarasów widokowych. Do 
kompleksu bramy należy też letni 
pałacyk „Sokoli Hnizdo” (Sokole 
Gniazdo) zbudowany w 1881 r. Na 
piętrze znajduje się muzeum Parku 

Narodowego, a na dole restauracja 
z bufetem. Turystów jest ogromna 
ilość - Czesi, Polacy, Niemcy, sły-
chać też język rosyjski. Po tych 
niezwykłych atrakcjach idziemy 
wzdłuż ogromnych piaskowców 
do miejscowości Mezni Louka i 
tu przerwa na posiłek oraz krót-
ki odpoczynek. Czekają na nas 
jeszcze kolejne atrakcje - dwie 
przeprawy łodziami po Kamenicy 
wzdłuż skalnych ścian, bastionów 
i wodospadów. Po kilkugodzinnej 
wędrówce w chłodzie i deszczu 
dochodzimy do Hryńska, gdzie 
czeka na nas autokar, którym wra-
camy do hotelu na gorący posiłek i 
zasłużony odpoczynek po trudach 
całodniowej wędrówki.

Następny poranek jest po-
chmurny i bardzo mglisty - wi-
doczność sięga zera. Po śnia-
daniu opuszczamy hotel i wyru-
szamy do Niemiec. W historii KTG 
„Kozica” jest to pierwszy wyjazd 
do tego znaczącego w strukturach 
Unii Europejskiej państwa. Po go-
dzinnej jeździe autokarem jeste-
śmy na przedmieściach Drezna 
- dawnej elektorskiej i królewskiej 
stolicy Saksonii, obecnie stolicy 
landu. Drezno jest określane jako 
„Florencja nad Łabą”. Turystów wita 
wspaniałą panoramą barokowych 
budowli. Miasto zawdzięcza swój 
wygląd sile i wpływom Fryderyka 
Augusta I. Pochodzący z dyna-
stii Wettinów, która panowała w 
Saksonii przez osiem wieków, był 
elektorem saskim i królem Polski, 
jak i jego syn August II Mocny w 
latach 1694 - 1763. W tym też okre-
sie powstały najbardziej znaczą-
ce budowle miasta, jak Zwinger, 
Kościół Nadworny, Kościół NMP 
(Frauenkirche) oraz wiele innych. 

Królowie sascy byli wielkimi miło-
śnikami sztuki i baroku. W czasie 
II wojny światowej, a dokładnie 
13 i 14 lutego 1945 r. całkowicie 
zniszczone, wszystkie zabytki 
zostały odbudowane i odzyskały 
dawne oblicze. Ostatnie zabytki 
odbudowano już po zjednoczeniu 
Niemiec. Nasz spacer rozpoczyna-
my od Pałacu Zwinger, gdzie mieści 
się słynna Galeria Drezdeńska 
Dawnych Mistrzów, a w niej m.in. 
słynny obraz Rafaela - Madonna 
Sykstyńska. Wspaniała kolekcja 
obrazów przyciąga rzesze tu-
rystów. Znajduje się tu również 
Muzeum Porcelany oraz Muzeum 
Matematyki i my również z tych 
wystaw korzystamy. Następnie 
przechodzimy obok znanej Opery 
Sempera. Zwiedzamy kościół ka-
tolicki zbudowany za czasów króla 
Augusta Mocnego (1739-1755). 
Przechodzimy na Tarasy Brühla - 
promenadę spacerowo-widokową 
zwaną Balkonem Europy, z pięk-
nym widokiem na zakole Łaby i 
Nowe Miasto. Obok Akademii Sztuk 
Pięknych dochodzimy do najoka-
zalszej budowli sakralnej Drezna 
- Frauenkirche, odbudowanej w 
2005 r. Na Altmarkt kończymy nasz 
spacer po barokowym Dreźnie. 
Czas wolny na posiłek, kawę lub 
piwo i oczarowani pięknem uro-
kliwych budowli, wystawami oraz 
czystością, udajemy się w drogę 
powrotną do Polski. W późnych 
godzinach wieczornych szczęśliwie 
przyjeżdżamy do Ozimka. 

Wszystkim dziękuję za wspa-
niały udział i życzliwość, a kierowcy 
za bezpieczną jazdę. Do zobacze-
nia na kolejnych wyjazdach orga-
nizowanych przez KTG „Kozica”. 

Józef Kozioł

Byliśmy w Czeskiej Szwajcarii i w Dreźnie.



Gmina Ozimek rozwija się 
nie tylko turystycznie, ale tak-
że sportowo. Przez ostatnie 
lata budowano boiska do pił-
ki nożnej oraz wielofunkcyjne 
przeznaczone do uprawiania 
innych sportów np. koszykówki, 
tenisa. Niejeden z nas zapewne 
zauważył siłownie na powie-
trzu, które wybudowano przy 
Gminnym Zespole Szkół oraz 
Szkole Podstawowej nr 1. Liczne 
tereny zielone, ścieżki rowerowe 
i spływ kajakowy umożliwiają 
uprawianie innych sportów. 

Zapytaliśmy mieszkań-
ców, czy w Ozimku są miejsca 
przystosowane do uprawiania 
sportu:

- Uważam, że w naszej gminie 
jest wiele miejsc, gdzie można 
aktywnie spędzać czas, chociaż-
by boiska sportowe - mówi pan 
Henryk (50 l.). - Zauważyłem, że 
przy szkołach są siłownie, wpraw-
dzie nie korzystałem z nich, ale 
dla młodych ludzi to naprawdę 
dobra rzecz. 

- Myślę, że nasze miasto rozwi-
nęło się pod kątem sportu i turysty-
ki - twierdzi pani Małgorzata (35 
l.). - Dla osób, które lubią jeździć na 
rowerze mamy ścieżki rowerowe, 
dla tych, którzy lubią biegać mamy 
bieżnię obok Gminnego Zespołu 
Szkół. Bardzo fajnym pomysłem 
są siłownie na powietrzu. Każdy 
znajdzie coś dla siebie.

- Bardzo lubię grać w piłkę 
nożną, dlatego fajnie, że w Ozimku 
mamy boiska do gry - stwierdza 
Mateusz (17 l.). -  Podobają mi 
się też siłownie na powietrzu, ale 
mogłoby ich być więcej.

- Ja uprawiam nordic walking, 
dlatego cieszę się, że jest dużo 
lasów i ścieżek, po których mogę 
spacerować - twierdzi pani Helena 
(60 l.). - Młodzież również nie po-
winna narzekać, bo ma boiska np. 
koło szpitala.

- W Ozimku brakuje mi basenu, 
bo bardzo lubię pływać - mówi 
Przemek (16 l.). - Jest za to gdzie 
pobiegać, bo koło GZS jest do-
bra bieżnia. Dla fanów kajaków 
też znajdą się atrakcje w postaci 
spływów kajakowych.

- Według mnie mało jest miejsc, 
gdzie można jeździć na rolkach - 
twierdzi Alicja (15 l.). - Ja bardzo 
lubię ten sport. Fajnie, że mamy 
boiska sportowe, siłownie i Orlika, 
na którym w zimie jest lodowisko. 

Notowała: Daria Wilk

Sonda WO

Orliki, siłownie, 
ścieżki rowerowe

Zawodami w Ścinawie  zakoń-
czył się sezon startów 2013-2014, 
który w wykonaniu zawodników 
i zawodniczek sekcji ozimeckiej 
Nidan Zawadzkie można uznać za 
bardzo udany. Medale dla naszego 
klubu zdobywali Natalia Szponder, 
Natalia Ledwig, Rafał Talaga, 
Michał Talaga i Mateusz Łapot.    

Do największych w tym sezonie 
sukcesów Natalii Szponder można 
zaliczyć złoto na Mistrzostwach 
Świata w Liverpoolu,  4 złote, 1 
srebrny i 3 brązowe medale zdo-
byte podczas  Mistrzostw Polski 
Shotokan i WKF oraz  4 złote, 2 
srebrne i 2  brązowe medale z 
Pucharu Polski Shotokan i WKF.  W 
sumie Natalia wywalczyła 25 me-
dali, w tym 9 złotych, 9 srebrnych  i 
7  brązowych,  co jest bardzo do-
brym  wynikiem. Swoimi występami 
potwierdza ona przynależność do 
ścisłej czołówki krajowej. 

Starszy z braci Talagów może 
uznać sezon 2013-2014 za naj-
lepszy w swoich występach. Rafał 
we wrześniu zmienił kategorię 
młodzików na  kategorię kadetów 
(startował cały sezon ze starszy-
mi), co pozwoliło mu na udział w 
zawodach rangi mistrzowskiej na 
szczeblu krajowym i światowym. 

Podsumowanie sezonu

Grad medali karateków z Ozimka
14 czerwca w Ścinawie odbył się turniej Goju - Ryu, na  którym 

nie mogło zabraknąć oczywiście braci Rafała i Michała Talagów z 
ozimskiej sekcji klubu Nidan Zawadzkie. Obaj przyzwyczaili nas 
w tym roku do świetnych występów i tym razem nie było inaczej. 
Michał w swojej kategorii wiekowej  wygrał zarówno konkurencję 
kata jak i kumite, zdobywając trzy złota.  Rafał w kategorii 14-15 
lat  również nie dał szans swoim rywalom i zdobył dwa złote medale. 
W zawodach brał udział również Mateusz Łapot,  który w kata zajął 
trzecie miejsce.  

I tak, do największych sukce-
sów Rafała można zaliczyć piąte 
miejsce na Mistrzostwach Świata 
Shotokan w Liverpoolu,  na  któ-
rych był najmłodszym zawodni-
kiem kadry Polski.  Oprócz  tego 
nasz młody karateka zdobył  sre-
bro i brąz na Mistrzostwach Polski 
WKF i Shotokan, złoto, srebro i dwa 
brązy na Pucharze Polski WKF i 
Shotokan. W sumie jego dorobek 

w sezonie to  27 medali, w tym 12 
złotych, 8 srebrnych i 7 brązowych. 
Oby tak dalej!

Dla młodszego z braci Talagów 
ten pierwszy pełny  sezon star-
tów okazał się pasmem sukce-
sów. Michał, podobnie jak Rafał, 
musiał mierzyć się ze starszymi 
przeciwnikami. Ze względu na wiek 
nie miał jeszcze okazji startować w 
Mistrzostwach Polski. Mimo tego, 
na 13 startów w zawodach krajo-
wych i międzynarodowych, mło-
dziutki karateka zdobył 37 medali 
(!),   w tym 25 złotych,  3 srebrne i 9  
brązowych, co jest wynikiem  abso-
lutnie niesamowitym.  Z  ważniej-
szych sukcesów, Michał może się 
pochwalić złotem i dwoma brązami 
na Pucharze Polski WKF i brązem 
na Grand Prix Polski. Super wyczyn.

Żadnemu z ozimskich zawod-
ników nie brak ambicji, woli walki i 
umiejętności.  Natalia Ledwig  w tym 
sezonie startowała w bardzo silnie 
obsadzonych konkurencjach. Mimo 
to  wywalczyła w sumie trzy srebra 
i jeden brąz. Coraz lepiej radzi so-
bie także Mateusz Łapot,  który do 
swojego dorobku dorzucił dwa brą-
zowe medale: na Pucharze Polski 
WKF  oraz na turnieju w Ścinawie.   

Podsumowując występy na-
szych zawodników w sezonie 
2013-2014,  można powiedzieć, 
że  107 medali (w tym 58 złotych, 
23 srebrne i 26 brązowych)   to 
ogromne osiągnięcie i powód do 
dumy z naszych zawodników, a ilość 
zdobytych tytułów na zawodach 
stawia nas w czołówce sportowców 
Gminy Ozimek. Miejmy nadzieję, że 
kolejny sezon nie będzie gorszy.             

Adam Frąk

Na turnieju w Ścinawie.


