Sesja Rady Miejskiej:

Absolutorium dla burmistrza
Podczas sesji Rady Miejskiej w Ozimku, jaka odbyła się 26
czerwca rajcy udzielili absolutorium burmistrzowi z wykonania
budżetu za rok 2016.
Ze względu na chorobę J.
Labusa, jego list do radnych
z podziękowaniami za pomoc
przy realizacji budżetu odczytała
sekretarz gminy Barbara Durkalec. Podczas sesji radni dobrze
ocenili przygotowania gminy do
sezonu turystycznego, wysoką

ocenę wystawili polityce informacyjnej i promocji gminy. Zaznajomili się także ze działaniami na
rzecz ochrony środowiska.
wit

(Więcej szczegółów na str. 14)

Jubileusz 20-lecia współpracy z Rymarzowem

Permanentna pielęgnacja
Ozimek i Rymarzów pielęgnują kontakty partnerskie od 1997 r.
W ramach współpracy udało się zrealizować szereg inicjatyw, które
przyniosły wymierne korzyści naszym mieszkańcom. Liczne projekty
zaowocowały m.in. remontem Domu Kultury w Ozimku, współpracą
młodzieży oraz powstaniem siłowni plenerowej przy GZS.
17 maja 1997 r. ówczesny Burmistrz Ozimka Andrzej Sobczak
i Starosta Rymarzowa Pavel Kolar podpisali akt partnerstwa. By
uczcić jubileusz tego wyjątkowego
wydarzenia w historii naszych miast,
przyjaciele z Rymarzowa zaprosili
oficjalną delegację z gminy Ozimek
z burmistrzem Janem Labusem na
czele na obchody 20-lecia partnerstwa, które odbyły się w dniach 9-11
czerwca 2017 r.
W piątek wieczorem odbyło się
uroczyste odnowienie aktu współpracy, którego dokonali starosta Petr
Klouda oraz burmistrz Jan Labus.
Podczas wspólnego wieczoru nie zabrakło czasu do licznych wspomnień
i refleksji. Wśród gratulantów byli
także reprezentanci miast partnerskich Rymarzowa- miasta ZeilamSee
w Niemczech oraz miasta Krompachyw Słowacji. Następnie Petr Klouda przedstawił historię partnerstwa
wraz z najważniejszymi wydarzeniami, do których należały współpraca
szkół i młodzieży, współpraca jednostek OSP, jak również realizacja
licznych imprez kulturalnych. W tym
roku Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 w Ozimku świętowała 10-lecie
partnerstwa z Zakladni Skola Rymarzów, w ramach której zrealizowano szereg inicjatyw m.in. projekty dot.
profilaktyki i liczne konkursy.
Wspólnie udało się także zrealizować projekty wspierane ze środków
zewnętrznych. Jednym z najważniejszych jest „Kulturalnym szlakiem
pogranicza” - projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007-2013. Zgodnie z zało-

żeniami przedsięwzięcia poprawiono jakość usług turystyki kulturalnej
poprzez remont sali widowiskowej
z zapleczem gospodarczym w Domu
Kultury w Ozimku oraz zakup wyposażenia w Domu Kultury w Rymarzowie. Ponadto mieszkańcy obu
miast mogli uczestniczyć w szeregu
inicjatyw kulturalnych m.in. Akademii
Przedszkolaka oraz Warsztatach tańca orientalnego.
W 2013 r. zrealizowano projekt
„Polsko - czeska integracja sportowa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007-2013 - Przekraczamy
granice. Udało się stworzyć siłownię plenerową oraz zorganizować
cykl zawodów sportowych, spotkanie
z dietetykiem, jak również przedstawić walory turystyczne naszej gminy.
Dzięki licznych inicjatyw udało
się zbudować trwałe więzi pomiędzy
mieszkańcami po stronie czeskiej
oraz polskiej. Powstała trwała przyjaźń, zrozumienie i chęć wspólnego
poznawania i wymiany kulturalnej.
Podczas uroczystości na rynku
w Rymarzowie odbyły się także wydarzenia kulturalne, wystąpiły znane gwiazdy m.in. Monkey Bussines
i Pavel Kozisek. Nasza delegacja
uczestniczyła także w wyjeździe krajoznawczym poświęconym regionowi
rymarzowskiemu, podczas którego
zwiedzili liczne atrakcje turystyczne.
W dniach 15-17 września br.
także w Ozimku będziemy świętować jubileusz 20-lecia partnerstwa
z miastem Rymarzów.

Jubileusz 25-lecia współpracy partnerskiej z miastem Heinsberg

Kwitnie i rozwija się
11 lipca 1992 r. - 25 lat temu przedstawiciele naszych miast Otto
Knoll i Josef Offergeld ze strony Heinsberga oraz Andrzej Sobczak
i Maciej Piróg ze strony Ozimka dokonali uroczystego aktu zawarcia
współpracy naszych społeczeństw.
Należy nadmienić, że bardzo
ważną rolę przy podpisaniu miała
istniejąca już ok. 10 lat przed podpisaniem oficjalnego porozumienia, współpraca pomiędzy Parafią
w Ozimku a Katolickim Ruchem
Pracowników(KAB) w Kirchhoven.
Ogromną rolę odegrali proboszcz
parafii w Ozimku ks. prałat Gerard
Kałuża oraz Hans-Josef Geffers
z KABKirchhoven.
W dniach 16-19 czerwca oficjalna delegacja z gminy Ozimek
z burmistrzem Janem Labusem na
czele przebywała w Heinsbergu, by
wspólnie obchodzić pierwszą część
jubileuszu. Drugą zaplanowano we
wrześniu w Ozimku.
Pierwszego dnia nasi przedstawiciele mogli zwiedzić miasto Kolonię oraz zobaczyć inne atrakcje
w regionie. Wieczorem na scenie
zaprezentowali się młodzi muzycy
z Ozimka - Zespół BOW (Maria
Spólna i Tomasz Matusiak), którzy
dali wspaniały koncert. Wystąpili
wspólnie z muzykami ze Szkoły
Muzycznej w Heinsbergu.
Drugiego dnia w hali miejskiej
odbyły się oficjalne uroczystości
jubileuszu 25-lecia partnerstwa.
Podczas oficjalnej gali przemówili burmistrzowie Ozimka Jan
Labus i Heinsberga Wolfgang
Dieder. Włodarze miast partnerskich wymienili liczne wydarzenia
i osiągnięcia które udało się zrealizować podczas 25 lat współpracy.
Do najważniejszych należą m.in.
wsparcie podczas powodzi 1997 r.,
rozbudowa przychodni w Ozimku
oraz budowa przedszkola integracyjnego oraz liczne inicjatywy
kulturalne. Właśnie to wspólne
uczestnictwo w obchodach i uroczystościach zaowocowało nawiązaniem trwałych, istniejących do
dzisiaj przyjaźni międzyludzkich,
budujących klimat współpracy.
Ponadto głos zabrali reprezentanci Europarlamentu Sabine
Verheyen i Bundestagu Wilfried
Oellers, zaznaczając istotną rolę
współpracy partnerskiej społeczności lokalnych dla budowania
pokojowej i wspólnej Europy.
Wśród licznych gratulantów byli
również przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej. Klaus Leschik
- obecny przewodniczący oraz Hel-

ga Baron - wieloletnia szefowa
TSKN w naszej gminie, wręczyli
burmistrzowi Heinsberga pamiątkową tabliczkę.
Burmistrz Jan Labus przekazał na ręce Wolfganga Diedera
burmistrza Heinsberga, jego zastępcy Jakoba Gerardsa oraz
naszych Honorowych Obywateli
Josefa Offergelda i Hermanna
Rademächersa okolicznościowe
upominki. Ponadto złożył podziękowania za wkład i zaangażowanie
w 25 lat polsko-niemieckiej przyjaźni.
Punktem kulminacyjnym było
podpisanie umowy o współpracy
pomiędzy szkołami - Gminnym
Zespołem Szkół w Ozimku oraz
Miejską Szkołą Realną Heinsberg.
Sygnatariuszami byli dyrektorzy
Dariusz Górniaszek i Albert Zaunbrecher.
Podczas uroczystości wystąpiły
także nasza Ozimska Orkiestra
Dęta oraz Ozimski Chór na Obcasach. Na zakończenie nasza
orkiestra zagrała wspólny koncert
z Instrumentalverein Kirchhoven.
Wieczorem w ramach koncertu
na Burgbergu Ozimski Chór na Obcasach wystąpił wspólnie z chórami
z Heinsberga oraz znanymi grupami Rock4 z Holandii i VivaVoce
z Niemiec. Widowisko skwitowały
wielkie brawa licznej publiczności.
W niedzielę podczas ekumenicznej mszy św. z okazji 500-lecia
reformacji - „Luther-Fest”Ozimska Orkiestra Dęta współtworzyła
wspólne nabożeństwo. Następnie
muzycy z Ozimka dali niepowtarzalny koncert prezentując kunszt
instrumentalny, z którego słyną
w Heinsbergu od 25 lat.
Ponadto podczas pobytu skaciarze z Ozimka mogli tradycyjnie
zmierzyć się ze skaciarzami z Heinsberga. Rozegrano dwa turnieje
indywidualne - w piątek zwyciężył
Josef Offermanns, a Herbert Kowolik zajął drugie miejsce, zaś
Frantz Lentzen trzecie, w sobotę
wygrał Josef Cziczoll, na drugim
był Siegfried Bauschke, trzecie
i czwarte miejsce zajęli Werner Rudolf i Kazimierz Udolf. Uczestnicy
już cieszą się na turniej o puchar
partnerstwa w Ozimku.
Marcin Widera

VI Powiatowe Spotkania Kresowe

VI Powiatowe Spotkania Kresowe

Wernisaż w PSP nr 1

W wyjątkowym klimacie Historia sztuką pisana
W dniach 1-2 lipca już po raz szósty odbyły się w Grodźcu Powiatowe Spotkania Kresowe, pod patronatem Starosty Opolskiego
Henryka Lakwy, patronatem medialnym imprezę objęło Radio Opole.
Spotkania zorganizowali wspólnie Sołtys Grodźca wraz z Radą Sołecką
oraz Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.
Część oficjalna Powiatowych
Spotkań Kresowych rozpoczęła się
od złożenia kwiatów pod Pomnikiem
Wypędzonych. Przybyłe delegacje powitał prezes Stowarzyszenia
„Nasz Grodziec” Krzysztof Kleszcz.
Następnie polski zespół młodzieżowy Lilia z Sądowej Wiszni (Ukraina)
zaśpiewał pieśni Kraj rodzinny matki
mej oraz Polskie kwiaty. Wieńce
pod pomnikiem złożyły delegacje: Sołectwa Grodziec (Zdzisław
Adamski, Alicja Bogusz, Grażyna
Szałapska), Stowarzyszenia „Nasz
Grodziec” (Jan Karpa, Anna Kasperska, Katarzyna Pastuch),
Województwa Opolskiego (Szymon Ogłaza), Powiatu Opolskiego
(Leonarda Płoszaj, Antoni Gryc),
Gminy Ozimek (Jarosław Wita)
oraz Marek Dwornicki, Krystyna
Ejzerman i Henryk Wierny.
Następnie na boisku szkolnych
odbywały się występy artystyczne,
prowadzone przez Czesławę Marcinków i Romana Sitnika. Jako
pierwsze wystąpiły dwa zespoły
grodzieckie Jutrzenka i Grodziec.
Po ich występach odbył się konkurs
kulinarny i na najlepszą nalewkę.
Wśród nalewek pierwsze miejsce
zajęła wiśniówka Agnieszki Łęgosz, drugie miejsce benedyktynka
Krzysztofa Kleszcza, a trzecie aroniówka Barbary Durkalec. Konkurs
kulinarny zdominowany został
przez zespół Caritas, który zdobył
pierwsze (gołąbki z kartofli) i trzecie
miejsce (gołąbki z kaszy gryczanej
i z mięsem), natomiast drugie zajęła
Celina Soszka (cepeliny).
Następnie odbył się koncert
uczniów PSP w Grodźcu, przygotowany pod kierownictwem Ewy
Adamiec. Zarówno występy zespołowe, jak i solistów (Hania Adamiec, Emilka Chętnicka, Julka
Kasperska, Marta Kozieł, Weronika Niedźwiedź, Martyna Szyszka)
bardzo podobały się zgromadzonej
publiczności. Po występie dzieci
z Grodźca na scenie pojawiły się
dzieci z Sądowej Wiszni. Polski
zespół młodzieżowy Lilia, prowadzony przez Halinę Wójcicką
działa już od 25 lat. Na grodzieckiej
imprezie zaprezentował wiązankę pieśni patriotycznych, piosenki
lwowskie oraz piosenki ludowe.
Wiele piosenek śpiewano wspólnie
z publicznością. Część artystyczną

zakończył występ Brzeskiej Kapeli
Podwórkowej Baniaki, w trakcie
którego odbył się także konkurs wiedzy o Kresach połączony z konkursem w jedzeniu pierogów na czas.
Tutaj najlepszy okazał się Radosław
Kozieł, wyprzedzając Sebastiana
Pycia i Bogdana Niedźwiedzia.
Spotkania kresowe zakończyła zabawa z zespołem Animator.
Podczas VI Powiatowych Spotkań Kresowych nie zabrakło również innych atrakcji, można było
skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, przejażdżki konnej, malowania
buzi, a także skosztować naszych
grodzieckich przysmaków (pierogów, gołąbków), przygotowanych
przez parafialny Caritas.
Organizatorzy imprezy składają
serdeczne podziękowania burmistrzowi Ozimka Janowi Labusowi,
dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej Barbarze Katolik,
staroście opolskiemu Henrykowi
Lakwie ora Marcinowi Adamskiemu,
Stanisławowi Błaziakowi, Krzysztofowi Czechowi, Danielowi Glinkowskiemu, Mateuszowi Gottwaldowi,
Karczmie Bór-Czy? Brzuch, Marzenie Kasperskiej, Danielowi
Klyskowi, Bernardowi Kontnemu
(warsztat samochodowy Chobie),
Stanisławowi Koryciakowi, Karinie
Kowolik (Zakład Usług Leśnych),
Kwiaciarni Margolcia, Jarosławowi
Lewczakowi, Janowi Machulakowi, Jolancie Machulak, Michałowi
Machulakowi, Katarzynie i Józefowi Marciniakom, Mariuszowi Mielnikowi, Annie i Janowi Partykom
(Sklep Spożywczo-Przemysłowy),
Małgorzacie i Adamowi Pastuchom,
Agnieszce Sitnik, Sklepowi ABC
w Grodźcu, Arkadiuszowi i Beacie
Świtalskim, Tomaszowi Wojczykowi.
Osobne podziękowania składamy
osobom, które pomogły w przyjęciu
polskiego zespołu młodzieżowego
Lilia: dyrektor Ośrodka Integracji
i Pomocy Społecznej Barbarze Katolik, dyrektorowi Juraparku w Krasiejowie Markowi Korniakowi, księdzu
proboszczowi Zdzisławowi Banasiowi, Ewie i Józefowi Adamskim,
Marii i Zdzisławowi Adamskim, Teresie i Janowi Kałamarzom, Annie
i Krzysztofowi Kleszczom, Dorocie
i Ryszardowi Olearczykom.
K.K.

21 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku, na uroczystym wernisażu
zaprezentowana została wystawa pt. „Historia sztuką pisana”. Wyeksponowane
zostały wybrane prace uczniów klasy III „b”, które powstały w ciągu ostatnich
dwóch lat w wyniku realizacji innowacji pedagogicznej pod tym samym tytułem.

Wernisaż wystawy „Historia sztuką pisana”.
Głównym celem innowacji było zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym regionu, kształtowanie tożsamości
związanej ze swoją ziemią i kulturą. Na
wystawie można było zatem oglądać
prace plastyczne związane z Ozimkiem
i okolicą. Poznawanie okolicy Ozimka,
a także Opola - odbywało się poprzez
różne działania i formy pracy, takie jak
np. wycieczki (do Muzeum Doliny Małej
Panwi, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Muzeum Śląska Opolskiego,
na Wieżę Piastowską), dzięki czemu
uczniowie mieli okazję nie tylko zapoznać
się z wybranymi zabytkami, ale także
poznać tradycję. Brali udział w lekcjach
muzealnych, warsztatach, uczestniczyli
w wydarzeniach kulturalnych, oglądali
wystawy, uczestniczyli w konkursach
organizowanych przez Dom Kultury,
między innymi na najpiękniejszy korowód marzankowy, prezentując nie tylko
marzannę, ale również własnoręcznie
wykonane nakrycia głowy, za co zdobyli
I miejsce w kategorii klas I-III. Udzielali
się w licznych konkursach plastycznych

organizowanych w gminie oraz poza nią,
zdobywając niejednokrotnie wyróżnienia.
W czasie zajęć dzieci rozwijały
również umiejętności ilustrowania scen
fantastycznych i sytuacji realnych inspirowanych legendą, opowiadaniem, muzyką.
Poznały „Legendę o powstaniu Ozimka”,
„Legendę o powstaniu Opola”, do których wspólnie wykonały wielkoformatowe
prace. Uczniowie uwiecznili też piękno
krajobrazu Ozimka, malowali „Ozimek
swoich marzeń”, projektowali pocztówki
Ozimka, wykonali kwadryptyk żelaznego
mostu wiszącego. Zdobytymi umiejętnościami i wiedzą oraz różnego rodzaju
wytworami podzielili się z młodszymi
kolegami i koleżankami w czasie odbywających się na terenie szkoły warsztatów
plastyczno-czytelniczych dla przedszkoli.
Podsumowując zdobytą wiedzę,
uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne pt. „Legenda o powstaniu
Ozimka”, oraz zaprezentowali wiersze
o Ozimku, a miało to wszystko miejsce
na otwarciu wystawy- wernisażu.
Barbara Szymska

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Nasza młodzież dominuje w sportach wędkarskich
Gmina Ozimek była gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Wędkarskich, której organizatorem był Okręg
Opolski Polskiego Związku Wędkarskiego.
15 czerwca wieczorem
w Domu Kultury w Ozimku nastąpiło oficjalne otwarcie Olimpiady.
Uczestniczyło w niej, rywalizując
w czterech konkurencjach wędkarskich, 59 zawodników z 19
drużyn z terenu całej Polski.
Otwarcia Olimpiady dokonał
prezes Okręgu Opolskiego, przewodniczący Komisji ds. Młodzieży
Zarządu Głównego PZW Wiesław
Miś, a udanej rywalizacji i wielu
wrażeń z pobytu w gminie Ozimek
życzyli młodym zawodnikom: wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj,
burmistrz Ozimka Jan Labus oraz
przewodnicząca Rady Osiedla „Ozimek” OSM „Przyszłość” Danuta
Derda. W piątek 16 czerwca na

stadionie miejskim w Ozimku młodzi
wędkarze walczyli w konkurencjach
rzutowych, a po południu w Turawie
odbył się test sprawnościowy i konkurs wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. W sobotę na dwóch akwenach
w Biestrzynniku przeprowadzono
spławikowe zawody wędkarskie.
Dla uczestników przewidziano też
dodatkowe atrakcje. Mimo deszczowej pogody w sobotę po południu
zwiedzali oni JuraPark w Krasiejowie, a przed wyjazdem z Ozimka
wzięli udział w loterii, zdobywając
wiele cennych wędkarskich nagród.
W niedzielę przed południem
w Domu Kultury w Ozimku odbyło
się uroczyste wręczenie medali,
pucharów i nagród oraz oficjalne

zamknięcie Olimpiady. Nagrodzono
najlepszych w trzech kategoriach
wiekowych: U12, U14 i U16 i czterech rozegranych konkurencjach,
jak również w klasyfikacji generalnej. To najważniejsze zwycięstwo
odniosła drużyna Okręgu Opolskiego PZW, którą tworzyło dwóch
zawodników z Ozimka: Dawid Sudoł i Marek Kwieciński oraz Jakub
Surmiak z Prudnika. Indywidualnie
Dawid Sudoł zajął piąte miejsce
w kategorii do lat 12, Jakub Surmiak był drugi w kategorii do lat
16, a Marek Kwieciński zwyciężył
w kategorii do lat 14, zdobywając
zarazem tytuł MVP (najlepszego zawodnika Olimpiady). Warto
podkreślić, że triumfator Olimpiady

zwyciężył aż w trzech, z czterech
rozegranych konkurencji, po raz
kolejny potwierdzając swoją dominację wśród młodzieży wędkarskiej
na arenie ogólnopolskiej. Drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej
zajął Okręg PZW w Bydgoszczy,
a trzecie Okręg PZW w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników opolskiej drużynie, jej
zawodnikom i trenerom, a organizatorom Olimpiady - przygotowania
i przeprowadzenia ogólnopolskiej
imprezy na bardzo wysokim poziomie.
Janusz Dziuban

Fotoreportaż z Olimpady na
str 13.
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11.08
(piątek)

plac przed Domem Kultury
w Ozimku

Zbiórka krwi

Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu

25.08
(piątek)

Dom Kultury w Ozimku,
sala widowiskowa

Zakończenie projektu pn. „Tworzę,
działam, dzielę się innymi” - wystawa
zdjęć

Dom Kultury w Ozimku,
Polsko-Amerykańska
Fundacja Dzieci
i Młodzieży

15:00

Ekspozycja wystaw:

01 - 31.08 - „Gdzie teraz jesteście, dzieci kochane… muzycznie o Powstaniu Warszawskim” - wystawa ze zbiorów WBP w Opolu,
hol Domu Kultury
25.08 - 01.09 - Projekt „Tworzę, działam, dzielę się z innymi” - poprojektowa wystawa zdjęć, hol Domu Kultury
SOŁECTWA I STOWARZYSZENIA GMINY OZIMEK

Sierpień

Kuźnia

Półkolonie

Stowarzyszenie Nasz
Grodziec

05.08
(sobota)

Leskowiec, Wadowice

Poznajemy polskie góry - Beskid
Mały

Klub Turystyki Górskiej
„KOZICA”

Szczedrzyk,
Plac św. Mikołaja

Odpusty Szczedrzyckie - Festyn

P.Z. Caritas

Reszel

Wakacje na Warmii i Mazurach

Klub turystyki Górskiej
„KOZICA”

Boracza, Lipowska,
Rysianka

Pożegnanie wakacji

Klub Turystyki Górskiej
„KOZICA”

13-15.08
(niedziela-wtorek)
14.-19.08
(poniedziałek sobota)
26.08
(sobota)

15:00

* XXV lat krasiejowskich festynów * XXV lat krasiejowskich festynów *

Piknik rodzinny

Śpiewanie sercem

Na 25-lecie krasiejowskich festynów letnich organizatorzy przygotowali
bogaty program. 8 lipca na boisku sportowym w Krasiejowie odbył się
IV Piknik Rodzinny „Ze strażą pożarną w tle”, a w jego ramach zawody
sportowo-pożarnicze „Nowe wyzwania Ochotniczych Straży Pożarnych”
oraz II Wojewódzkie Zawody Klubów HDK PCK w dyscyplinach strażackich.

W pierwszym dniu letniego festynu w Krasiejowie - 8 lipca po
południu odbył się przegląd zespołów artystycznych popularyzujących kulturę niemiecką, zorganizowany przez Koło DFK Krasiejów
wspólnie z Opolskim Zarządem Powiatowym TSKN.

Zawody strażackie, zorganizowane
przez OSP Krasiejów przy finansowym
wsparciu Stowarzyszenia „Kraina Dinozaurów”, składały się z czterech
konkurencji: akcji ratownictwa drogowego, udzielania pierwszej pomocy
medycznej, ścinania nadłamanego
drzewa oraz gaszenia pożaru techniką

Zwycięzców uhonorowano pucharami
i medalami. Podczas imprezy można
było oddać krew w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu. Nie brakowało też innych atrakcji, a wśród
nich przejażdżek zabytkowym jeppem
willysem z 1943 roku, quadem i bug-

Przegląd zespołów artystycznych Mniejszości Niemieckiej.

Publiczności oraz przybyłym gościom, z przewodniczącym TSKN
Rafałem Bartkiem na czele, prezentowały się zespoły grające, tańczące i śpiewające w języku serca,
których celem jest kultywowanie
tradycji i popularyzacja kultury
niemieckiej na Śląsku Opolskim.
Pod ustawionym na boisku namiotem występowały kolejno zespoły
folklorystyczne „Heidi” z Ozimka
i „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa,
tańczył zespół „Dialog” z Dylak,
grała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Chrząstowice, a po niej koncertowały solistki: Maria Honka,
Julia Ledwoch ze Szczedrzyka
i gwiazda wieczoru - Andrea Rischka. Wszystkie występy nagradzane
były przez publiczność gorącymi
brawami. Pierwszy dzień festynu

Zawody sportowo-pożarnicze „Nowe wyzwania OSP”.

3D. W tym samym czasie krwiodawcy
rywalizowali w sztafecie pożarniczej,
turnieju piłki wodnej i wchodzeniu na
skrzynki. Wśród jednostek strażackich
dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny
OSP Schodnia, trzecie OSP Szczedrzyk, czwarte OSP Krasiejów i piąte
OSP Dylaki. Zawody krwiodawców
wygrał klub HDK Głubczyce przez OSP
Głubczyce i dwiema drużynami OSP
Kadłub Turawski. Kolejne miejsca zajęły kluby HDK z Krapkowic i Ozimka.

giem, konkursów strażackich dla dzieci, dmuchawców i wielu, wielu innych.
Wydarzenie zostało sfinansowane
w ramach projektu grantowego „Z dinozaurem w terenie” Przedsięwzięcie
2.3.6. - organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć
rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD.
(jad)

zakończyła zabawa taneczna z zespołem Voyager.
W niedzielę 9 lipca w parafii
św. Małgorzaty Męczennicy obchodzono odpust. Uroczysta msza
odpustowa została odprawiona
o godzinie 11.00, a po południu
kontynuowano zabawę na boisku
W drugim dniu krasiejowskiego
festynu, w pokazach tanecznych
prezentowały się Oliwia Rainczuk
i Wiktoria Mientus ze Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Talentów
„Akces”. Zebraną pod namiotem
publiczność bawili: Darek Nowicki
w „Rewii przebojów biesiadnych”,
duet Dominika i Janusz Żyłka,
w wieczorem bawiono się przy muzyce weselnej i biesiadnej zespołu
Heaven
(jad)

Szczedrzyk:

Biestrzynnik-Jedlice:

Festyn sportowo-rodzinny

Spławikowy Puchar Burmistrza

Pierwszy wakacyjny miesiąc - lipiec rozpoczął się w Szczedrzyku
od festynu sportowo-rodzinnego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka i KS Szczedrzyk na miejscowym
boisku sportowym. Chętne panie wzięły udział w marszu Nordic
Walking, odbył się turniej koszykówki ulicznej i mecz piłki siatkowej, gry i zabawy dla dzieci, a po południu w świetlicy wiejskiej
turniej skata sportowego.

Trwający sezon letni sprzyja wędkarskim rywalizacjom. 25
czerwca na pierwszym akwenie w Biestrzynniku odbyły się XXI
spławikowe zawody o puchar Burmistrza Ozimka, organizowane corocznie przez Koło PZW Jedlice. Do udziału w rywalizacji
zaproszono reprezentacje trzech kół wędkarskich działających
w naszej gminie: Małapanew Ozimek, Szczedrzyk oraz Jedlice.
Wędkowanie trwało od rana
do samego południa.
Później komisja sędziowska
przystąpiła do ważenia złowionych ryb.
Drużynowo wygrała reprezentacja Jedlic - 31.360 pkt.
przed Ozimkiem - 20.960 pkt.
i Szczedrzykiem - 4,260 pkt.
Wśród seniorów najlepsi okazali
się: 1. Paweł Widera (Ozimek)
- 5.860, 2. Waldemar Słowik (Jedlice) - 5.820, 3. Janusz Michna (Szczedrzyk) - 4.260 pkt.,
a wśród juniorów triumfowali
wędkarze z Koła Jedlice: 1. Mi-

chał Nadolny - 3.700, 2. Mateusz
Król - 3.080, 3. Agnieszka Kuczka - 1.980 pkt.
W imieniu burmistrza Jana
Labusa, puchary wręczył zwycięzcom inspektor ds. animacji
sportu Łukasz Obrębski. Prezes Koła PZW Jedlice Waldemar
Warzecha przekazał za jego pośrednictwem podziękowania dla
burmistrza za wspieranie sportu wędkarskiego.
Zawody zakończył poczęstunek grochówką z kuchni polowej.
(jad)

Panie wzięły udział w marszu Nordic Walking.

Marsz Nordic Walking wiódł
leśnymi ścieżkami wokół Szczedrzyka, a długość trasy wyniosła
5 kilometrów. Jako pierwsza linię
mety przekroczyła Danuta Wiciak. Wszystkie panie otrzymały
dyplomy uczestnictwa i upominki
oraz zostały zaproszone na poczęstunek. W turnieju streetbasketa wzięły udział cztery drużyny.
Wygrała para Damian Żmuda
i Mirosław Wieszołek. Z kolei
w turnieju skatowym uczestni-

czyło 24 zawodników, spośród
których najlepszym okazał się
Hubert Loch (KS Szczedrzyk),
który zdobył puchar prezesa KS
Szczedrzyk. Dwa kolejne miejsca
zajęli: Herbert Kowolik (Tranzyt Małapanew Ozimek) i Alfred
Malek (Swornica Czarnowąsy).
Dla wszystkich chętnych sobotni
festyn był okazją do aktywnego,
indywidualnego lub rodzinnego wypoczynku.
(jad)
Zwycięzcy zawodów o puchar Burmistrza Ozimka.

Grodziec:

Turniej tenisa stołowego
Zbigniew Gruszka został zwycięzcą piątego turnieju tenisa
stołowego, zorganizowanego 20 maja przez Stowarzyszenie Nasz
Grodziec. Wyprzedził on Piotra Masłowskiego i Mateusza Soszkę.

Turniej koszykówki wygrali Damian Żmuda z Mirosławem Wieszołkiem.

Zawody rozgrywano metodą
każdy z każdym. Sędzią głównym
był Jan Karpa. Zwycięzcy turnieju otrzymali dyplomy i atrakcyjne
nagrody. Dodatkowe upominki dla
trzech zawodników przygotował
Zbigniew Gruszka.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania burmi-

strzowi Ozimka panu Janowi
Labusowi za wsparcie finansowe
imprezy, dyrektor PSP w Grodźcu
pani Dorocie Mrozek za nieodpłatne udostępnienie sali oraz
panu Mateuszowi Soszce za
pomoc w przygotowaniu zawodów.
K.K.

