
Widownia - pod namiotem.

Wesołe miasteczko.Orkiestra Dęta Szczedrzyk.

Śląskie Trio Pawła Szefera. Młody talent - Hania Adamiec.

Odpusty w obiektywie



24. Odpusty Szczedrzyckie

Cel był szczytny, a zabawa udana

24. szczedrzyckie odpusty 
zaczęły się w centrum wsi, które 
14 sierpnia po południu oddano 
do użytku mieszkańców po prze-
prowadzonej rewitalizacji. Wśród 
gospodarzy gminy i gości, którzy 
dokonali symbolicznego przecięcia 
wstęgi, byli m.in.: wicemarszałek 
województwa opolskiego Roman 
Kolek, wicestarosta opolski Le-
onarda Płoszaj i radny powiatowy 
Antoni Gryc, burmistrz Ozimka Jan 
Labus, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Elis, sołtys Szcze-
drzyka, radny Mirosław Wieszołek, 
właściciel firmy wykonującej remont 
Jerzy Wiench ze swoją ekipą i inni. 
Wszyscy oni, na czele z Orkiestrą 
Dętą Szczedrzyk i mieszkańcami, 
przeszli na plac festynowy, gdzie 
pod ustawionymi namiotami rozpo-
czął się muzyczny festyn. Gwiazdą 
środowego wieczoru było Śląskie 
Trio Piotra Szeffera, a o taneczny 
zawrót głowy dbał do późnej nocy 
DJ Wasyl.  

15 sierpnia, w święto Wniebo-
wzięcia NMP, o godzinie 11.00 w ko-
ściele parafialnym w Szczedrzyku 
została odprawiona uroczysta suma 
odpustowa, a po południu - odpusto-
we nieszpory. Po nich wierni prze-
szli z orkiestrą na Plac św. Mikołaja, 
gdzie kontynuowano dwudniową za-
bawę. W programie znalazł się kon-
cert Orkiestry Dętej Szczedrzyk pod 
kierunkiem Marka Kulika, po niej 
wystąpiła Hania Adamiec - młody 
talent wokalny, a do wspólnego tań-
ca w gorących latynoskich rytmach 
zaprosili widzów członkowie formacji 
tanecznej „Salsa Fuerte” z Opola. 
Śląskim humorem i biesiadnymi pio-
senkami uraczył widzów zespół „Ha-
nuta” z Rudy Śląskiej, a wieczorem 
odbył się koncert gwiazdy wieczoru 
- zespołu Michał Hadasik & Friends. 
Odpustowy festyn zakończyła zaba-
wa taneczna z zespołem „Sempre”. 
Festyn prowadził niezawodny Mar-
cin Wilczek, nagłośnienie zapewnił 
Sylwester Dorynek, a nad wszyst-
kim czuwała i doglądała przewodni-
cząca Parafialnego Zespołu Caritas 
Bernadetta Golomb. Jak co roku, 
szczedrzyckie odpusty zaszczycił 
swą obecnością Honorowy Obywatel 
Ozimka Hans Jurgen Stupperich. 

Festyn odpustowy w Szczedrzyku jest największą imprezą orga-
nizowaną w okresie wakacyjnym na terenie gminy Ozimek. Bawią się 
na nim nie tylko mieszkańcy parafii Szczedrzyk, którzy 15 sierpnia 
obchodzą doroczny odpust, ale również goście z całej okolicy. W tym 
roku uczestników było wyjątkowo dużo za sprawą słonecznej pogody 
i bogatego programu, jaki przygotowali organizatorzy - Zespół Caritas 
w Szczedrzyku wspólnie z Radą Parafialną. Bawiąc się - pomagaliśmy 
bliźnim, bo taka idea przyświeca szczedrzyckim odpustom, z których 
dochód przeznaczany jest na cele charytatywne. 

Tradycją festynu odpustowego 
w Szczedrzyku jest również „Los 
szczęścia, czyli Szczęśliwa Niespo-
dzianka”. Wszyscy, którzy kupili cha-
rytatywne cegiełki rozprowadzane 
przez wolontariuszy Caritas, otrzy-
mywali upominki, a zarówno w środę 
jak i we czwartek wieczorem odby-
wało się losowanie „szczęśliwych 
niespodzianek”, czyli kilku atrakcyj-
nych nagród ufundowanych przez 
sponsorów festynu. Nie brakowało 
też stoisk z garmażerką, kawą i do-
mowymi ciastami, odpustowych kra-
mów z zabawkami i słodyczami oraz 
atrakcyjnego wesołego miasteczka. 
Było więc wszystko, czego potrzeba 
do udanej zabawy całymi rodzinami.

Przecięcie wstęgi w centrum Szczedrzyka.

Po przywitaniu zgromadzo-
nych gości prezes SPS Kazimierz 
Udolf w formie multimedialnej 
prezentacji przedstawił po krótce 
działalność stowarzyszenia, naj-
ważniejsze inicjatywy oraz zreali-

Opolska Gwiazda Europy
Dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka

10 sierpnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku dokonano oficjalnego przekazania prestiżowej 
Opolskiej Gwiazdy Europy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szczedrzyka. Nagrodę przyznał zarząd LGD Kraina 
Dinozaurów w uznaniu za umiejętne aplikowanie o środki unijne.

zowane projekty.
Gratulacje szefowi stowarzysze-

nia Kazimierzowi Udolfowi złożyli 
prezes LGD Anna Golec i zastępca 
burmistrza Ozimka Zbigniew Ko-
walczyk.

Wśród obecnych byli przedstawi-
ciele lokalnych stowarzyszeń m.in. 
DFK, Cartias i KS Szczedrzyk.

wit
 

Organizacja imprezy nie byłaby 
możliwa bez zaangażowania wie-
lu osób i kilkudziesięciu lokalnych 
sponsorów, którzy przekazali upo-
minki oraz nagrody lub w inny spo-

sób wsparli ten charytatywny festyn. 
Przewodnicząca Caritas Bernadetta 
Golomb składa im za tę pomoc go-
rące podziękowania. 

Janusz Dziuban



W sobotnie popołudnie podzi-
wiano i oklaskiwano wykonawców 
programu artystycznego przygoto-
wanego przez Dom Kultury w Ozim-
ku. W kilku układach tanecznych 
zaprezentowały się publiczności 

W Krzyżowej Dolinie:

Letni festyn
Ostatni lipcowy weekend upłynął w Krzyżowej Dolinie pod zna-

kiem muzycznej biesiady przy kołaczu i kawie. Dwudniowy festyn na 
placu obok świetlicy wiejskiej zorganizowała Rada Sołecka wspólnie 
z OSP, DFK i sołtysem Bernardem Sklorzem. Z okazji do zabawy 
licznie skorzystali mieszkańcy wsi. 

dziecięce zespoły mażoretkowe 
Omega i Feniks, a ich pokazy prze-
platane były występami solistek 
Studia Piosenki Nonet. Wieczo-
rem odbyła się zabawa taneczna 
z zespołem muzycznym Synteza. 
Atrakcjami dla dzieci były ustawione 
na placu dmuchańce, pokaz wypo-
sażenia wozu bojowego OSP Krzy-
żowa Dolina oraz zorganizowane 
przez strażaków zawody w wodną 
piłkę nożną. 

Muzyczne popołudnie przy 
kołaczu i kawie kontynuowano 
w niedzielę. Tego dnia Koło DFK 
w Krzyżowej Dolinie zaprosiło 
swoich członków na fundowany 
poczęstunek, a wszystkich gości 

festynu bawił duet Alicja i Krzysz-
tof, serwując sporą dawkę muzyki, 
biesiadnych przebojów i śląskiego 
humoru. Tego dnia bawiących się 
mieszkańców Krzyżowej Doliny 
odwiedził burmistrz Ozimka Jan 
Labus. Pogoda i humory dopisy-
wały, bufet był dobrze zaopatrzony, 
a impreza trwała do późnego nie-
dzielnego wieczoru.

(jad)

Letni festyn w Krzyżowej Dolinie.

Swoje wokalne umiejętności 
w języku polskim i niemieckim za-
prezentował animatorski zespół folk-
lorystyczny Opolskie Dziołchy oraz 
młoda mieszkanka Antoniowa - Va-
nessa Gonsior. Gościnnie wystąpił 
również Kabareciarz Tolek, który 
rozbawił zgromadzone towarzystwo 
swoimi skeczami. Uczestnicy imprezy 
brali udział w konkursach: wiedzy 
o gwarze śląskiej, gdzie główną na-
grodę „Milion Złotych” ufundowała 
Rada Sołecka, sztafecie z przeszko-
dami dla dzieci, a także w konkurencji 
przeciągania tira dla dorosłych i je-
epa dla dzieci.  Były pokazy straży 
pożarnej, jednostki  OSP Antoniów,  
dla dzieci lubiane dmuchańce, ko-
niki, animatorki, które przez blisko 
4 godziny zajęły się bardzo aktyw-
nie dziećmi i dały chociaż na chwilę 
wolny czas rodzicom, którzy w te 
upalne popołudnie mogli delektować 
się zimnym napojem chmielowym. 
Można było zaopatrzyć się w pyszne 
domowe ciasta oraz specjały usług 
gastronomicznych firmy „Na Wzgó-
rzu”. W tym roku główną atrakcją 
cieszył się „Szczęśliwy numerek”. 

 Oprawę słowno - muzyczną pro-
wadził wspaniały Zespół Ale Luz 
z Opola  wspólnie z Panią Sołtys 
Magdaleną Kotulą. Pogoda  do-
pisała, żar lał się z nieba co spra-
wiło, że mieszkańcy Antoniowa 

W Antoniowie:

Festyn letni
W dniu 20 lipca br.  Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizowała 

festyn letni na boisku wiejskim w Antoniowie.

i nie tylko licznie przybyli na festyn, 
z czego bardzo się cieszymy i już 
teraz zapraszamy za rok. Bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim 
sponsorom za ufundowanie nagród 
dla dużych i małych, paniom, któ-
re upiekły przepyszne ciasta, OSP 
Antoniów i wszystkim tym, którzy 
wsparli nas życzliwością i służyli po-
mocą przy organizacji. Uważamy, że 
warto organizować tego typu impre-
zy, ponieważ służą mieszkańcom 
i są świetną okazją do wspólnych 
spotkań i biesiadowania , a także 
integracji mieszkańców. Całą imprezę 
zakończyła huczna zabawa, do której 
przygrywał zespół muzyczny Ale Luz. 

Magdalena Kotula     



IX Piknik Strzelecki

Już w roku 1809 na terenie 
Królewskiej Pruskiej Huty Mala-
pane w Ozimku wybudowano za-
kład naprawy, a w krótkim czasie 
także wytwarzania elementów 
potrzebnych do produkcji ka-
rabinów. Produkowano w nim 
zamki, lufy karabinowe, ba-
gnety i stemple do ładowania. 
Na początku XIX wieku pruski 
generał i konstruktor Gerhard 
von Scharnhorst zmodyfikował 
francuski muszkiet model 1777 
kalibru 17,5 mm, zmieniony 
w 1803 roku do kalibru 18,57 
mm. Tak powstał pruski musz-
kiet „Neupressisches Gewehr” 
model 1809, w skrócie M 1809. 
Produkowano go w wytwórniach 
Potsdam-Spandau i Neisse-
-Malapane oraz w prywatnej 
wytwórni w Gdańsku.  Do 1838 
roku wyprodukowano łącznie 
51000 sztuk tych karabinów. 
Były one wyposażone w dość 
zawodny zamek skałkowy, ale 
od roku 1826 wprowadzono do 
produkcji o wiele skuteczniejsze 
zamki kapiszonowe. Model ten, 
z kolejnymi niewielkimi zmianami 
wprowadzonymi w 1836 roku, 
produkowano do 1839 roku. 
Od 1809 do 1814 roku, a więc 
w okresie około 5 lat, w Hucie 
Malapane wyprodukowano łącz-
nie: 15908 muszkietów, kilkaset 
karabinów różnego kalibru i po-
nad 3000 pistoletów. Wytwo-
rzone metalowe elementy broni 
wysyłano do twierdzy w Nysie, 
gdzie wykonywano elementy 
drewniane i montowano goto-
we karabiny. Broń trafiała do 
armii pruskiej przede wszyst-
kim w twierdzach: Brzegu, Nysy, 
Świdnicy i Legnicy. W roku 1815 
produkcję karabinów przeniesio-
no do zakładu w Krasiejowie, 
który wytwarzał je jeszcze do 
roku 1851. 

Od 1835 roku w Ozimku 
działało Towarzystwo Strze-
leckie (Malapaner Schützen-
gilde).  Przez wiele lat, zwykle 3 
sierpnia w parku na wyspie Reh-
danz’a odbywała się rywalizacja 

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi kultywuje tradycje 
Towarzystwa Strzeleckiego, jakie działało w Ozimku od 1835 
r. do lat 30. XX wieku. Jedną z corocznie organizowanych 
imprez jest „Piknik strzelecki”, którego XI edycja odbyła się 
29 czerwca w gospodarstwie agroturystycznym „Stary młyn” 
w Krasiejowie - Myślince.  

strzelecka. Corocznie najlepszy 
strzelec, wybierany królem, miał 
prawo zawieszenia na okolicz-
nościowym łańcuchu swojego 
medalu i noszenia tego atrybutu 
przez następny rok przy okazji 
uroczystości i świąt. Tradycja ta 
przetrwała do lat 30. XX wieku. 
W 2009 roku Stowarzyszenie 
Dolina Małej Panwi reaktywowa-
ło tradycję Towarzystwa Strze-
leckiego. Coroczna rywalizacja 
o tytuł „króla strzelców” odbywa 
się z użyciem repliki karabinu, 
jaki przez wiele lat produkowano 
w hucie. W czerwcu każdego 
roku Stowarzyszenie organizuje 
także „Piknik strzelecki”, którego 
uczestnicy mają okazję poznać 
historię produkcji karabinów 
w Ozimku oraz sprawdzić się 
w strzelaniu z takiego karabinu, 
który najpierw trzeba samodziel-
nie załadować i przygotować do 
strzału. 

W tegorocznej - jedenastej 
edycji pikniku, nie było spek-
takularnych „dziesiątek”, ale 
większość oddanych strzałów 
zaznaczyło się otworami w tar-
czy strzeleckiej, co samo w sobie 
jest już sporym osiągnięciem, 
gdyż celność tych karabinów 
pozostawiała wiele do życzenia. 
Dla wielu był to pierwszy kon-
takt z bronią czarnoprochową. 
Przygotowana w tym roku tarcza 
nawiązywała do znajdującej się 
w zbiorach Muzeum Hutnictwa 
maszyny parowej z 1868 roku, 
wyprodukowanej w naszej hu-
cie. Najlepszy wynik uzyskał 
kilkakrotny zwycięzca dotych-
czasowych rywalizacji Roman 
Jarosiński. 

Piknik zakończył się grillem 
i biesiadą w bardzo radosnej 
atmosferze, przy doskonałej po-
godzie, w pięknym otoczeniu 
przyrody.  Gratulujemy zwycięz-
cy i już dzisiaj zapraszamy za 
rok. Tegoroczny piknik został 
wsparty przez UMiG w Ozimku, 
w ramach środków na realizację 
zadań publicznych w zakresie 
kultury, tradycji i edukacji.

J. Dziuban

Piknik strzelecki Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi.



Była to już 23. edycja pro-
gramu zapoczątkowanego 
przez partnerskie miasta Sas-
bach-Niemcy i Mapello-Włochy. 
Inicjatorzy tych spotkań chcieli 
spełnić marzenie o wspólnym eu-
ropejskim miejscu dla młodych 
ludzi, w którym to możliwym było-
by poznanie i odkrywanie innych 
kultur i tradycji. Miejscu, gdzie 
najważniejszymi wartościami są 
szacunek, akceptacja, tolerancja, 
pokój i wolność. Tym samym od 
1995 roku, młodzież w wieku 
od 15-18 lat z siedmiu państw: 
Mapello/Włochy, Sasbach-Sas-
bachwalden/Niemcy, Marmo-
utier/Villie-Morgon/Francja, 
Rýmařov/Czechy, Revúca/Sło-
wacja, Ozimek/Polska i Alytus/
Litwa przyjeżdża na zaprosze-
nie jednego z organizatorów, 
by budować międzynarodo-
we przyjaźnie.

Tematem tegorocznego 
projektu była „Europa, grani-
ce i tradycje”. Jednakże, by móc 
wspólnie pracować, należało się 
bliżej poznać. I właśnie od inte-
grujących gier i zabaw rozpoczęło 
się to spotkanie. W przełamaniu 
pierwszych barier pomógł podział 
uczestników na mieszane, mię-
dzynarodowe grupy, które miały 
do wykonania różne zadania. Aby 
je zrobić, musiały się porozumieć 
i znaleźć rozwiązanie.

Świat Przyjaciół ...
*** Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku - Marmoutier 2019 ***

W dniach 12-20 lipca 2019r. pięcioro uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Ozimku wraz z opiekunem wzięło udział w euro-
pejskim projekcie „Świat Przyjaciół  - A World of Friends”, który 
tym razem odbywał się w miejscowości Marmoutier, we Francji.

Pierwszymi działaniami było 
plastyczne pokazanie granic, któ-
re przekroczyli uczniowie, aby 
znaleźć się w Marmoutier oraz 
gra miejska, która pozwoliła le-
piej poznać tę francuską miejsco-
wość. Przewodnicy oprowadzili 
grupy po Muzeum Dziedzictwa 
i Judaizmu, Muzeum Organów, 
nie mogło też zabraknąć wizyty 
w najważniejszym zabytku, czyli 
klasztornym kościele.

Ważnymi punktami tego pro-
jektu były wycieczki do miejsc 
mocno związanych ze wspólną 
Europą. Spędzając jeden dzień 
w Strasburgu, uczestnicy zo-
baczyli siedzibę Parlamentu 
Europejskiego, Rady Euro-
py i Europejskiego Trybuna-
łu Praw Człowieka. Istotnym 
miejscem była wizyta na Mo-
ście Europejskim, który łączy 
nie tylko dwa brzegi rzeki Ren, 
lecz również Francję i Niemcy. 
Spacerkiem można było się udać 
do jednego lub drugiego kraju 
i odpocząć w parkach, pełnych 
rzeźb czy obrazów. Nie mogło tez 
zabraknąć odwiedzin w najpięk-
niejszej części tego miasta, czyli 
La Petite France. Kolejny wyjazd 
to trzy miasta w trzech różnych 
krajach, których łączy temat Eu-
ropy: Metz we Francji - to wizy-
ta w domu-muzeum jednego 
z założycieli Unii Europejskiej, 



... A World of Friends
*** Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku - Marmoutier 2019 ***

Roberta Schumana; Schengen 
w Luksemburgu - zwiedzanie 
Parku Europejskiego i Euro-
pejskiego Muzeum Schengen 
- w tej niewielkiej miejscowości 
na statku „Księżniczka Marie-
-Astrid” na rzece Mozeli pod-
pisano dokument o ruchu bez 
paszportów i kontroli granicz-
nej; Trewir w Niemczech - uwa-
żany za najstarsze niemieckie 
miasto, z widocznymi wpływami 
rzymskiej kultury.

Praca w grupach wiązała się 
z troską o przyszłość Europy. 
Jednym z zadań było stworze-
nie wspólnej książki na temat 
granic. Co ważne, nie tylko do-
słownych, między państwami, ale 
tymi mentalnymi, które istnieją 
w człowieku, jego głowie - jak 
np. strach przed nieznanym, in-
nym. Interesującym pomysłem 
było zostawienie wiadomości dla 
przyszłych pokoleń. Uczestnicy, 
każdy w swoim języku, zapisali 
życzenia, wskazówki, swoje prze-
myślenia i obawy, które włożone 
do butelki, zostały zamurowa-
ne. Powstała kapsuła czasu, do 
odkrycia w przyszłości. A to, co 
całkiem blisko, to temat migra-
cji, emigrantów, ich napływu do 
Europy. Wieczorny film o wę-
drówce ludów w poszukiwaniu 
bezpieczeństwa czy bezpośred-
nie spotkania z uchodźcami, któ-
rzy pracowali w ośrodku, który 
stał się na te kilka dni domem 
uczestników projektu, też miały 
niemały wpływ na dostrzeżenie 
problemów współczesnego świa-
ta.

I nadszedł ostatni dzień - 
uroczysty finał z oficjalnymi 
delegacjami. Każda grupa 
miała okazję zaprezentować 
krótki spektakl o swoim kraju. 
Na scenę wyszli młodzi ludzie 
w regionalnych strojach i po-
kazali tradycyjne tańce ludowe. 
Dostali wielkie brawa.

Padło wiele podziękowań za 
kontynuację tej idei sprzed 24 
lat, wiele słów o tym, jak bardzo 
ważne jest wspólne działanie 
i zrozumienie, szukanie rozwią-
zań i kompromisów, jak się od sie-
bie różnimy, a mimo to możemy 
tworzyć jedność. W tym miejscu 
słowa uznania należą się René 
Rauner - wiceprezydentowi sto-

warzyszenia „COMMUNES SANS 
FRONTIERES”, który wziął na 
siebie całą pracę administracyjną 
związaną z organizacją, bez któ-
rego determinacji nie udałoby się 
stworzyć projektu. A dla młodych 
uczestników najważniejszą posta-
cią był i jest Gilles Comte - głów-
ny koordynator, tłumacz, osoba, 
która podbiła serca młodzieży 
swoją energią, radością, dowci-
pem, dobrym słowem i pomocą. 
Gilles - merci beaucoup/thank you 
very much/ bardzo dziękujemy!

Nie sposób wspomnieć o jesz-
cze jednej istotnej rzeczy - komu-
nikacji. Siedem państw, siedem 
języków i … brak problemów ze 
zrozumieniem siebie nawzajem. 
Bo ta młodzież naprawdę czuje 
się Europejczykami i doskona-
le włada językiem angielskim. 
Jeżeli początkowo czuli obawy, 
że źle coś powiedzą, albo nie 
znają odpowiednich słów, szybko 
pozbyli się swych wątpliwości. 
Nadszedł czas na rozmowy, żarty, 
wspólne śpiewanie. Julia z Pol-
ski, Moira z Włoch, Romča ze 
Słowacji, Mantas z Litwy, Laura 
z Francji, Kai z Niemiec, Jirka 
z Czech, ich koleżanki i kole-
dzy - razem stworzyli młodą, 
nowoczesną Europę.

Jako opiekun i lider tego pro-
jektu chciałabym podziękować 
mojej polskiej grupie, obecnie 
już absolwentom Trójki. Na wa-
kacjach przychodzili do szkoły 
na próby, podczas podróży ze 
zdenerwowaniem czekali na wy-
niki rekrutacji do szkół średnich 
(pozytywnie!), poświęcili swój 
czas wolny, jednakże przede 
wszystkim chcieli, mieli ochotę 
wziąć w tym udział. Martyna Dą-
browska, Natalia Nowak, Julia 
Słodkowska, Paweł Bronder, 
Tomasz Zając - to odważni, 
otwarci, ciekawi świata młodzi 
ludzi - bardzo Wam dziękuję!

Chcemy też podziękować bur-
mistrzowi miasta Ozimka, panu 
Janowi Labusowi, za sfinanso-
wanie nam przyjazdu do Francji 
i tym samym możliwość uczest-
niczenia w spotkaniu.

Do zobaczenia „Świat Przyja-
ciół - A World of Friends” - Sas-
bach 2020!

Anna Broniarz



O wygraną drużyny walczyły syste-
mem „każdy z każdym”. Mecze trwały 
2 x 7,5 minuty i odbywały się na nie-
pełnowymiarowym boisku, a strzelano 
do małych bramek. Wszystkie spotka-
nia sędziował Wojciech Rydliński. Za 
zwycięstwo drużyny otrzymywały trzy 
punkty, za remis jeden, a za porażkę 
zero. W końcowej tabeli komplet 8 
punktów zebrała „Laga na chaos” 
z Ozimka, drugie miejsce zajął All 
Stars Szczedrzyk - 5 pkt., trzecie FC 
Ozimek, czwarte Orzeł Pawonków - 
po 4 pkt. i piąte gospodarze turnieju 
- oldboye LZS Grodziec - 2 pkt. Kró-
lem strzelców (3 bramki) został Jan 
Puzik z All Stars, najlepszym bram-
karzem Tomasz Walus z „Lagi na 
chaos” (0 wpuszczonych bramek), 
a najstarszym zawodnikiem turnieju 
był Franciszek Kowolik z Pawon-
kowa. Puchary i statuetki wręczał 
w imieniu burmistrza inspektor ds. 
animacji sportu Łukasz Obrębski 
w towarzystwie prezesa LZS Gro-
dziec Michała Grabowskiego.

Grodziec Cup 2019

Oldboye grali o Puchar Burmistrza
Szósta edycja turnieju Grodziec Cup odbyła się 3 sierpnia na boisku 

piłkarskim w Grodźcu. Rywalizowało pięć drużyn oldboyów z gminy 
Ozimek. Grano o puchar Burmistrza Ozimka Jana Labusa, który dokonał 
otwarcia turnieju. 

Po turnieju odbyło się towarzyskie 
spotkanie przy grillu, a na boisko wyszły 
dzieci i ich rodzice. Najpierw odbył 
się turniej 2-osobowych drużyn dzie-
cięcych, którego zwycięzcami zostali 
Wojtek Pastuch i Karol Wojdyła, wy-
grywając wszystkie mecze. Wszyscy 
zawodnicy (startowało 8 drużyn) otrzy-
mali z rąk prezesa Michała Grabow-
skiego pamiątkowe medale. Rodzinny 
konkurs rzutów karnych wygrali Michał 
(syn) i Roman (ojciec) Szmolka. Zwy-
cięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. 
Na zakończenie wszyscy zostali poczę-
stowani kiełbasą z grilla i słodyczami.

Zarząd LZS Grodziec składa po-
dziękowania za ufundowanie pucharów 
burmistrzowi Ozimka Janowi Labusowi, 
a także dyrektor Ośrodka Integracji 
i Pomocy Społecznej w Ozimku pani 
Jolancie Janerka, państwu Danucie 
i Krzysztofowi Czech oraz wszystkim, 
którzy pomagali przy organizacji i ob-
słudze festynu sportowego. 

J. Dziuban

Turniej otworzył burmistrz Jan Labus.

W zawodach wzięły udział drużyny oldboyów.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami.

Tegoroczne odbyły się w niedzielę 
11 sierpnia przy pięknej, słonecznej 
pogodzie. Ryby jak zwykle nie zawiodły, 
wędkarze również. Zwycięzcą został 
Łukasz Jantos, który złowił 11,800 kg 
ryb. Drugie miejsce zajął Krzysztof Koj 
- 7,560, a trzecie Andrzej Kowalik - 
4,900. Najlepszym spośród juniorów był 

Puchar Prezesa PZW Jedlice

Karpiowe zawody w Grodźcu
Od kilku lat wędkarze z „Jedlic” spotykają się na zawodach karpiowych, 

organizowanych na łowisku Zatoki „Bajka” w Grodźcu. Są to zawody o pu-
char Prezesa Koła PZW Jedlice.

Zawody o puchar Prezesa Koła PZW Jedlice.

Adam Halupczok - 4,680 kg. Puchary 
zwycięzcom w obu kategoriach wręczył 
prezes Koła Waldemar Konieczko 
w towarzystwie Jerzego Wiencha, któ-
remu Zarząd Koła dziękuje za udostęp-
nienie łowiska na organizację zawodów.

(jad)



Impreza sportowa o charakterze 
integracyjnym (wspólny bieg wszyst-
kich zawodników, bez pomiaru czasu) 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
w środowisku biegaczy. Sto nume-
rów startowych rozeszło się w dwa 
tygodnie. Organizatorem biegu było 
Stowarzyszenie Active Team z Ozimka, 
które serdecznie dziękuje wszystkim 
uczestnikom za sportową atmosferę 
podczas biegu i śpiew.

Organizacja takiego przedsięwzię-
cia wiąże się z nakładami finansowymi, 
a my, Organizatorzy, dokładamy wszel-
kich starań, aby uczestnicy otrzymali 
ciekawy pakiet startowy, medal i wy-
żywienie.

W drugiej edycji udało nam się 
również przygotować loterię fantową 
dla uczestników.

Stowarzyszenie Active Team ser-
decznie dziękuje sponsorom II Biegu 
Świetlika, bez których nie byłoby moż-

II Bieg Świetlika
22 czerwca br. Ozimek rozbłysnął setką światełek. To uczestnicy noc-

nego, II Biegu Świetlika oświetlali trasę prowadzącą leśnymi duktami oraz 
ulicami Ozimka.

liwe zorganizowanie biegu. Naszymi 
przyjaciółmi i sponsorami byli: Gmina 
Ozimek, ELSTEEL Poland sp. z o.o. 
Ozimek, CERMAG ceramika&łazien-
ka Opole, Rybacka Lokalna Grupa 
Działania „OPOLSZCZYZNA”, Lokal-
na Grupa Działania „Kraina Dinozau-
rów”, Stowarzyszenie Bieg Opolski, 
B-KRANG Opole, Energetyka Cieplna 
Opolszczyzny SA, Kreon Sp. z o.o. 
Reklama świetlna Krasiejów, Systemy 
Kominowe i Wentylacyjne Schiedel 
Opole, Party Kajaki Staniszcze Małe, 
Edgum Ozimek, Polski Związek Węd-
karski Opole, Hotel & Browar Słociak 
Opole, Świat Alkoholi Tarnów Opolski, 
Dariusz Skowron Usługi Dekarskie, MS 
Gadżet Tułowice, Dom Kultury w Ozim-
ku, Euro-Gum, oraz osoby, które chcą 
pozostać anonimowe, a którym również 
bardzo dziękujemy.

Stowarzyszenie Active Team


