
- Z jakim planem wchodzi pan 
do spółki?

- Jako członek zarządu i Dyrektor 
do spraw rozwoju z początkiem roku 
wszedłem do firmy przede wszystkim 
z zamierzeniem poznania przedsiębior-
stwa, ludzi w niej pracujących, pozna-
nia  mocnych i słabych stron, określenia 
szans i zagrożeń i określenia kierunków 
jej dalszego rozwoju. Moje doświadcze-
nie zawodowe związane są z organizacją 
i zarządzaniem przedsiębiorstwami za-
równo branży produkcyjnej, handlowej jak 
i finansowo-księgowej. Zawsze staram 
się jak najbardziej precyzyjnie określić, 
w którym miejscu jest spółka, w którą 
stronę ma zmierzać, określić priorytety 
w organizacji, zarządzaniu, kadrach, 
finansach. W przypadku Spółki PGKiM 
Antoniów, którą mam zaszczyt od nie-
dawna zarządzać mogę z pewnością 
powiedzieć tak: jestem pełen szacunku 
i uznania dla mojego poprzednika za 
to czego udało mu się przez wiele lat 
prowadzenia Spółki dokonać, ale też 
jestem pełen energii i pomysłów na to, 
co chciałbym zrobić po swojemu. 

- Wchodzi pan do spółki w szcze-
gólnym momencie: pod koniec 
realizacji największego projektu ko-
munalnego w historii gminy, czyli 
budowy kanalizacji. 

- Ta potężna inwestycja jest w zasa-
dzie zakończona - o tym co jeszcze chce-
my zrobić w zakresie kanalizacji powiem 
za chwilę. Ta inwestycja to z pewnością 
wielki sukces PGKiM, Gminy oraz osobi-
ście mojego poprzednika Prezesa Jana 
Fujaka. Teraz nadszedł czas, w którym 
zobowiązania finansowe zaciągnięte 
na realizację tego gigantycznego zada-
nia trzeba spłacać. I to będzie niełatwy 
okres. Co oczywiście nie oznacza, że 
nie będziemy realizować inwestycji roz-
wojowych, w tym również w zakresie 
kanalizacji. Stopniowo będziemy jednak 
przesuwać środek ciężkości na inne ob-
szary działalności spółki.

- A co planuje pan na początek?
- Już w tej chwili następuje zmia-

na struktury organizacyjnej spółki. To 
naturalne, biorąc pod uwagę, że mam 
swoje własne podejście do zarządzania, 
inne doświadczenia zawodowe, ale też 
fakt, że nowy Zarząd Spółki powołany 
został jako organ jednoosobowy. Silnym 
wsparciem dla mnie jeszcze przez kilka 
miesięcy, tj. do czasy przejścia na za-
służoną emeryturę z pewnością będzie 
współpraca z Prezesem Fujakiem jako 
Doradcą Zarządu.  Generalnie nowa 
struktura firmy oparta jest na bezpośred-
niej współpracy Dyrektora Przedsiębior-
stwa z Głównym Księgowym w zakresie 
spraw finansowo-księgowych oraz silnej 
roli kierowników wydziałów wraz z ich 
kadrą specjalistyczną w zakresie spraw 
technicznych. Wizja, kreatywność, inicja-
tywa, swoboda działania ale też dyscy-
plina, gospodarność, odpowiedzialność 
za ludzi oraz wyniki własnego wydziału 
oraz całej firmy to atrybuty na które liczę 
i których oczekuję. To są przecież czte-
ry zupełnie różne, niezmiernie ważne 

Mam pełną głowę pomysłów
Z Mirosławem Wiciakiem - prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Antoniowie rozmawia 

Witold Żurawicki.

i odpowiedzialne obszary działalności 
spółki użyteczności publicznej jaką jest 
PGKiM, więc zarząd musi mieć wparcie 
w każdej z tych osób.  

Ważna sprawa to wytypowanie i wy-
szkolenie zastępców i następców. Mnie 
nauczono kiedyś, że każdy powinien mieć 
u siebie, w każdej komórce organizacyj-
nej kogoś kto jest w stanie go zastąpić 
w razie potrzeby. I to bez obawy, że coś 
zepsuje oraz że mówiąc kolokwialnie, 
„wygryzie go”. To są kwestie bezpieczeń-
stwa i pewności działania firmy.

- Krótko mówiąc: dobry szef musi 
otaczać się dobrymi ludźmi.

- Dokładnie tak. Pewnie będzie po-
trzebne zasilenie kadrowe - to zresztą 
na poziomie pracowników operacyjnych 
już się dzieje. Oferujemy pracę dla ope-
ratorów oczyszczalni, elektryków, pala-
czy. Ale być może potrzebne to będzie 
również na poziomie specjalistycznym. 
W pierwszej kolejności trzeba jednak 
z pewnością należycie wykorzystać po-
tencjał tych ludzi, którzy w spółce już 
pracują. 

- Przejdźmy do planów inwesty-
cyjnych.

- Pierwszym zadaniem inwestycyj-
nym, które będzie miało ogromny wpływ 
na funkcjonowanie samej spółki, ale rów-
nież na  obsługę mieszkańców gminy, 
którym ta spółka służy - to jest przystąpie-
nie do wdrożenia nowego zintegrowane-
go systemu informatycznego. To decyzja 
podjęta jeszcze w ramach poprzedniego 
zarządu, której byłem inicjatorem. To 
niezmiernie ważna inwestycja z wielu po-
wodów, m.in. z uwagi na to, że tego typu 
system daje szybki i szczegółowy prze-
pływ informacji w ramach całej firmy. Daje 
kierownictwu pełny i precyzyjny przegląd 
działalności, - możliwość wzmocnienia 
mocnych stron, zdiagnozowania i elimina-
cji słabych, unikania błędów, planowania 
i kontroli działań, planowania i kontroli 
wykorzystania zasobów. Krótko mówiąc 
powinno mieć to bardzo duży  wpływ na 
usprawnienie zarządzania spółką, a co za 
tym idzie lepszą jakość produkcji i usług 
świadczonych na rzecz mieszkańców 
naszej gminy. Jedną z przyszłych funk-
cjonalności jest m.in. elektroniczne biuro 
obsługi klientów. 

- A jeśli chodzi o takie namacalne 
inwestycje poprawiające życie miesz-
kańców?

- Na pewno dokończenie projektu 
kanalizacji Ozimka (część za torami ko-
lejowymi) oraz budowa kanalizacji w re-
jonie głównych ciągów komunikacyjnych 
w Pustkowie i Schodni. Trzeba się z tym 
spieszyć, bo nie wiadomo, czy obecna 
perspektywa finansowej pomocy unijnej, 
nie jest ostatnią, a już na pewno jest 
jedną z ostatnich. A z tego źródła głównie 
chcemy pozyskać pieniądze. Jeszcze 
w lipcu-sierpniu tego roku zamierzamy 
złożyć wniosek związany z pozyskaniem 
środków finansowych z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kolejna sprawa to inwentaryzacja 
i analiza efektywności pozostałych te-
renów i odcinków nieskanalizowanych. 

Wskaźniki efektywności, którymi musi-
my się kierować, nie uzasadniają już 
w zasadzie kolejnych dużych inwesty-
cji w tym zakresie. Ale przecież misja 
tej spółki to jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców, więc wskaźniki nie mogą 
być tutaj jedynym wyznacznikiem. Jed-
nak racjonalność nas obowiązuje, więc 
w grę wchodzą na razie projekty, o któ-
rych wspomniałem. Natomiast co do 
pozostałych odcinków - po dokonaniu 
analizy efektywności będziemy w poro-
zumieniu z władzami Gminy w ramach 
wolnych środków podejmować racjonalne 
decyzje o kolejnych inwestycjach. Poza 
tym taka analiza jest potrzebna także do 
tego, by czasami otwarcie powiedzieć 
po prostu: tutaj budowy kanalizacji nie 
przewidujemy. To też jest informacja dla 
mieszkańców, by na przykład zwrócili się  
w stronę oczyszczalni przydomowych. 

Kolejne wielkie zadanie inwestycyjne 
to modernizacja ciepłowni i sieci cie-
płowniczej. Awarie choćby z tego roku 
pokazały, że sieć magistralna, która eks-
ploatowana jest już od 1981 roku wy-
maga generalnego remontu. Corocznie 
musimy dokonywać gruntownej wymiany 
poszczególnych odcinków.  Równolegle 
z dokończeniem głównych projektów 
kanalizacyjnych będziemy się skupiać 
się na  projektach ciepłowniczych.

Czeka nas również kosztowna 
i ważna rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków. Technologicznie 
oczyszczalnia bowiem pochodzi jeszcze 
z połowy lat 80-tych, zmodernizowana 
w latach 2004-2005. Nasza oczyszczal-
nia ma jeden ciąg technologiczny i z 
czasem pojawia się coraz większe zagro-
żenie awarii, która może spowodować, iż 
nie będziemy w stanie w sposób ciągły 
i bezpieczny oczyszczać ścieków. A do 
tego doprowadzić nie możemy. Prace nad 
opracowaniem koncepcji modernizacji 
oczyszczalni już rozpoczęliśmy.

- Przykre zapachy, jakie dobywa-
ły się z oczyszczalni, budziły spo-
re emocje.

- Według wiedzy jaką posiadam, 
dzięki technologii stabilizacji osadów 
w jaką oczyszczalnia została wyposa-
żona w ubiegłym roku ten problem już 
nie powinien się pojawić. 

- Dziękuję za rozmowę.      
                                       

15 kwietnia w Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Antoniowie, czyli popularnej 
„komunalce”, odbyło się Walne 
Zgromadzenie Wspólników, na 
którym zatwierdzono sprawozda-
nie finansowe Spółki za rok 2015, 
dokonano podziału zysku  oraz 
udzielono absolutorium władzom 
Spółki. Było to równocześnie 
zamknięcie ostatniego roku z ko-
lejnej 5-letniej kadencji dotych-
czasowego Zarządu, tj. Prezesa 
Jana Fujaka i Wiceprezesa ds. 
Ekonomiczno-Finansowych Ta-
deusza Pikoty.

 W związku z tym, że dotych-
czasowy Prezes za kilka miesięcy 
osiąga wiek emerytalny (66 lat) 
i postanowił nie kandydować na ko-
lejną kadencję, obradująca tuż po 
Zgromadzeniu Wspólników Rada 
Nadzorcza S-ki wybrała na następ-
ną kadencję (2016-2020) nowego 
Prezesa Zarządu w osobie pana 
Mirosława Wiciaka, byłego wielo-
letniego Prezesa Warty Glass (BA 
Glass)  w Jedlicach. Reprezentują-
cy właściciela S-ki (Gminę Ozimek) 
na Zgromadzeniu burmistrz Jan 
Labus oraz zastępca burmistrza 
Jarosław Wita serdecznie podzię-
kowali ustępującemu Zarządowi za 
ponad 25-letni okres zarządzania 
PGKiM-em oraz złożyli gratulacje 
Panu M. Wiciakowi. Ustępujący 
Prezes podkreślił, że przekazuje 
swojemu następcy firmę w do-
brej kondycji oraz z zakończoną 
i rozliczoną największą inwestycją 
w Gminie Ozimek w ostatnich la-
tach, tj. projektem „Poprawa jako-
ści wody pitnej i uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w Gminie 
Ozimek - Trias Opolski”.

Takiego „pokojowego” przeka-
zania władzy w komunalnej spół-
ce mogliby się od Ozimka uczyć 
włodarze innych miast w Polsce 
z Opolem na czele.

Red.

ZMIANA ZARZĄDU
w PGKiM-ie



Msza, pochód, kwiaty

Korowód złożony z delegacji 
zakładów pracy, młodzieży, hutni-
ków i strażaków przemaszerował 
pod Dom Kultury, gdzie wysłucha-
no Mazurka Dąbrowskiego w wy-
konaniu ozimskiej orkiestry dętej. 

3 Maja:

Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się 
w Ozimku obchody święta Konstytucji 3 Maja. 

Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił burmistrz Jan Labus, pod-
kreślając znaczenie Konstytucji 
w historii Polski. Następnie złożono 
kwiaty pod pomnikiem ofiar wojen.

WIT

Po uroczystości w sanktuarium 
kilkuset gości z całego kraju a także 
z zagranicy uczestniczyło w krótkim 
przedstawieniu patriotycznym w gro-
dzieckim kościele a potem w mszy 
świętej odprawionej przez księdza 
proboszcza Zdzisława Banasia - ka-

Grodziec:

Pielgrzymka Sybiraków
W ramach 27. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sybiraków na Jasną  

Górę Sybiracy z Polski przybyli do kalwarii w Grodźcu.
pelana polskich sybiraków. Uczest-
nicy pielgrzymki udali się potem na 
Jasną Górę. W uroczystościach 
w Grodźcu uczestniczył burmistrz 
Ozimka Jan Labus. 

wit



Zebranie w Grodźcu rozpo-
częło wystąpienie przedstawicie-
li Komisariatu Policji w Ozimku, 
którzy odnieśli się do najczęściej 
występujących i zgłaszanych przez 
mieszkańców zdarzeń. Dotyczą one 
nadzoru nad zwierzętami domowy-
mi, wypalania śmieci i nielegalnego 
wylewania szamba, a także nie-
właściwego oznakowania posesji. 
Stróże prawa prosili mieszkańców 
o wzajemną sąsiedzką czujność 
i zgłaszanie na Policję niepokoją-
cych zdarzeń. 

W swoim sprawozdaniu sołtys 
Zdzisław Adamski przedstawił 
sprawy, jakimi wspólnie z Radą 
Sołecką zajmował się w 2015 roku. 
Posiedzenia RS były zwoływane 
w miarę potrzeb i dotyczyły proble-
mów mieszkańców oraz organizacji 
imprez wiejskich. Dużym wyzwa-
niem dla wsi była w ubiegłym roku 
budowa pomnika upamiętniającego 
70. rocznicę wypędzenia ludności 
polskiej z Kresów Wschodnich. 
W uroczystości odsłonięcia pomni-
ka uczestniczyli przedstawiciele 
województwa, powiatu i gminy. Ze 
środków funduszu sołeckiego zaku-
piono sześć ławek zewnętrznych, 
z których dwie są już zamontowane 
i służą mieszkańcom. Bardzo waż-
ną sprawą jest zainstalowanie mo-
nitoringu i oświetlenia wokół szkoły, 
świetlicy i siłowni, ze względu na 

Zebranie wiejskie w Grodźcu:

Nazwali plac w centrum wsi
Przeprowadzone 21 kwietnia zebranie wiejskie w Grodźcu zakoń-

czyło cykl zebrań sprawozdawczych w sołectwach naszej gminy. 
Zgłoszone na nich wnioski zostaną rozpatrzone przez służby Urzędu 
Gminy i Miasta, w celu rozważenia możliwości i ustalenia hierarchii 
ich realizacji - powiedział burmistrz Jan Labus. Najwięcej zgłaszanych 
przez mieszkańców wniosków dotyczyło remontów dróg, melioracji 
oraz instalowania nowych punktów świetlnych. 

bezpieczeństwo korzystających 
z tych obiektów. Świetlica wiejska 
jest wykorzystywana na bieżąco 
m.in. na próby zespołów Jutrzen-
ka i Grodziec, spotkania rodzinne, 
wykłady, wystawy, warsztaty, róż-
nego rodzaju zebrania itp. Sołtys 
podkreślił dobrą współpracę ze 
Stowarzyszeniem Nasz Grodziec, 
wspólnie z którym realizowana jest 
większość przedsięwzięć. 

Burmistrz Jan Labus poinfor-
mował o najważniejszych zapla-
nowanych na ten rok zadaniach 
i inwestycjach gminnych, a prze-
wodniczący Spółki Wodnej Jan 
Grabowski odpowiadał na pyta-
nia o utrzymania rowów melio-
racyjnych. W 2015 r. w Grodźcu 
wyczyszczono 880 mb rowów „spół-
kowych”, a ściągalność składek na 
Spółkę Wodną wyniosła 64 procent.  
Uczestnicy zebrania podjęli trzy 
uchwały, z których pierwsza doty-
czyła nadania nazwy placu przed 
świetlicą wiejską im. Haliny Gład-
kowej - wieloletniej kierowniczki 
szkoły w Grodźcu, która wychowała 
trzy pokolenia mieszkańców wsi. 
Kolejne uchwały dotyczyły przeka-
zania sołectwu w użytkowanie świe-
tlicy wiejskiej oraz przeniesienia do 
niej siedziby lokalu wyborczego, 
który dotąd mieścił się w budynku 
Szkoły Podstawowej. 

J. Dziuban

Zebranie wiejskie w Grodźcu.

Przybyłych przywitała Iwona 
Wiercińska reprezentująca Bur-
mistrza Ozimka, przedstawiając 
następnie porządek obrad oraz 
procedurę wyborczą. Po wybraniu 
protokolanta i komisji skrutacyjnej 
w składzie: Halina Osada, Elż-
bieta Kanz i Dominik Kasperski 
przystąpiono do wyborów.

Nowym sołtysem Jedlic zo-
stała jedyna kandydatka Agniesz-

Zebranie wyborcze w Jedlicach:

Mamy nowego sołtysa
26 kwietnia br. w Jedlicach odbyło się zebranie wyborcze, podczas 

którego przeprowadzono wybory nowego sołtysa oraz uzupełniające 
do rady sołeckiej. Udział wzięło 26 mieszkańców co stanowiło wy-
magane quorum. Ponadto w zebraniu udział wzięli Iwona Wiercińska 
oraz Marcin Widera z UGiM oraz radna Aldona Góźdź.

ka Golonka, zaś do rady sołeckiej 
wybrano Justynę Gloger, która 
wygrała z Anną Namyślak.

Nowej pani sołtys Agnieszce 
Golonce oraz nowej radnej so-
łeckiej Justynie Gloger składamy 
serdeczne gratulacje. A ustępujące-
mu sołtysowi Tomaszowi Zdebowi 
dziękujemy za dobrą współpracę.

M.W.

 W kategorii soliści -dzień 
pierwszy, z piosenką „Wracam do 
domu” - Julia Dota I miejsce -Zło-
ty Liść Dębu oraz nagroda Wój-
ta Gminy Dąbrowa, to specjalne 
wyróżnienie dla jednej  pośród 67 
solistów. Podczas drugiego dnia  
w kategorii zespoły- II miejsce 
w Kategorii Gimnazjum i Srebrny 
Liść Dębu  dla zespołu Gimna-
zjum nr 1 „Kwintet czyli Kwartet” 
w osobach Paulina Kozłowska, 
Maja Pierwoła, Ola Stryczek, 
Natalia Grobarek oraz Julia 
Dota, z  piosenką „Rano” z reper-
tuaru zespołu „Bajm”. Jednakże 
„czarnym koniem”  naszej  repre-

Garść sukcesów dzieci i młodzieży GZS w Ozimku

Grad nagród
XVII Wojewódzki Festiwal Liść Dębu-Dąbrowa  6, 7 maja, 2016. 

W dwa dni, w XVII Wojewódzkim Festiwalu Liść Dębu -Dąbrowa, 
takie nagrody!

zentacji okazał się zespół Nutki 
z SP nr 3, który w  kategorii klas 
4-6 został laureatem I miejsca- 
zdobywcą „ Złotego Liścia Dębu”. 
Zespół otrzymał także nagrodę 
specjalną Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego - Pana Andrzeja 
Buły,  dla jedynego z 48 zespołów 
i duetów.

 Z naszej strony płyną pięk-
ne podziękowania organizatorom 
Festiwalu i Gminie Dąbrowa za 
wspaniałą organizację, przyjęcie 
i nagrody.

Dziękujemy!
Elżbieta Pisula-Bieniecka

wraz laureatami

Pani Agnieszka Golonka (z prawej) przyjmuje gratualcje od pracownika 
UGiM w Ozimku.



90. urodziny obcho-
dził Kazimierz Kotarba 
z Ozimka, który do urzędu 
przybył z żoną Bronisławą 
- również jubilatką obcho-
dzącą 85 - rocznicę uro-
dzin (w towarzystwie wnuka 
Tomasza). 

Zaś 80. urodziny ob-
chodzili: Maria Jagos ze 
Szczedrzyka (z córką Ade-

200 lat dla jubilatów! 
27 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ozim-

ku kolejni nestorzy z naszej gminy w towarzystwie 
najbliższych świętowali urodziny. Życzenia składali 
im m.in. zastępca burmistrza Ozimka Jarosław Wita 
oraz kierownik USC Ewa Bronder.

lą), Irena Leja z Jedlic (z 
córką Gabrielą i wnukiem 
Radosławem), Rudolf Gola 
z Krzyżowej Doliny (przybył 
z żoną Marią) oraz Graży-
na Krenz i Edward Pielu-
cha oboje z Ozimka.

Do życzeń przyłącza 
się redakcja „Wiadomo-
ści Ozimskich”.

M.W.

Jubilaci - zdjęcie grupowe.

Bronisława i Kazimierz Kotarba w 
towarzystwie wnuka Tomasza.

Irena Leja z córką Gabrielą i wnukiem 
Radosławem.

Rudolf Gola w towarzystwie żony 
Marii.

Maria Jagos z córką Adelą.

Edward Pielucha. Grażyna Krenz.



Przedszkolaki zapoznały się 
z pojęciem ekologia, jak również 
poznały zagrożenia dla przyrody 
wynikające z rozwoju cywilizacji oraz 
działalności człowieka. Pani ekolog 
uświadomiła dzieciom konieczność 
segregacji odpadów oraz korzyści 
z tego płynące. Dzieci dowiedziały 
się, że wszystkie posegregowane 
śmieci mogą zostać przetworzone. 
Z nich wykonać można nowe rzeczy, 
które będą jeszcze służyć ludziom. 
Dlatego też nie wyrzucamy śmieci 
bez segregowania, tylko wkładamy 
je do odpowiednich pojemników lub 
worków. 

Przedszkolaki miały możliwość 
w praktyczny sposób wykorzystać 
materiały wtórne. Wspólnie z ro-

Przedszkole Publiczne nr 4:

Dzień Ekologa
Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 w Ozimku spotkały się z pa-

nią Dagmarą Radziej przedstawicielką Referatu Ochrony Środowiska, 
gminy Ozimek, która w interesujący sposób tłumaczyła, jak mamy 
dbać o czystość środowiska. 

dzicami wykonały bardzo ciekawe 
i pomysłowe eko-zabawki. Powstały 
roboty, pojazdy, samoloty, domki, 
zwierzęta wykonane z różnorodnych 
materiałów - plastikowych butelek 
i pojemników, tektury, zakrętek, 
tkanin i innych. Wszystkie wyko-
nane zabawki cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem wśród naszych 
podopiecznych i rodziców. 

Pani dyrektor Bogusława Wnęk-
-Chyra w obecności przedstawiciela 
Referatu Ochrony Środowiska gmi-
ny Ozimek pani Dagmary Radziej 
wręczyła dzieciom dyplomy uznania 
za zaangażowanie i wykonanie po-
mysłowych eko-zabawek.

Ewa Helman

Dzień Ekologa w Przedszkolu nr 4. 

Mażoretki na „Paradzie”

Nasze wśród najlepszych
24.04 zespoły mażoretkowe Diament i Delta po raz kolejny wzięły udział już 

w VIII edycji festiwalu mażoretkowego „ Parada” odbywającego się w Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.

Nasze zespoły rywalizowały w 16 
kategoriach (wiekowych: kadetki, juniorki 
starsze, juniorki młodsze, seniorki starsze 
oraz  tanecznych: solo, trio, mini formacje 
oraz formacje), aż w 9 z nich zdobyły 
miejsca na podium.

Dziewczęta przedstawiały głównie 
choreografie tematyczne, m.in. „Klasztor 
Shaolin”, „Na basenie”, czy „Pawie”. 
Zespoły miały okazję zaprezentować 
po raz pierwszy nowe choreografie i 
stroje przygotowane na tegoroczne 
Mistrzostwa Polski.  

Konkurencja była ogromna, zma-
gania rozpoczęły się już o 8:00 rano, a 
ostatnia choreografia została zaprezen-
towana tuż przed godziną 20:00. Mimo 
zmęczenia wszystkie dziewczęta dały 
z siebie wszystko, a ich wysiłek przeło-
żył się na wyniki, które przedstawiamy 
poniżej: 

DIAMENT ( instruktor Daria Bejm) :
Solo pom-pon kadetki - Złoty me-

dal Martyna Janik
Mini formacja baton kadetki - Złoty 

medal DIAMENT
Mini formacja pom-pon kadetki 

- Brązowy medal DIAMENT
Mini formacja baton juniorki - 

Brązowy medal DIAMENT
DELTA (instruktor Karolina 

Stopińska):
Solo baton juniorki starsze - Złoty 

medal Ida Kokoszka
Solo baton seniorki starsze - 

Brązowy medal Natalia Grochol
Solo pom-pon juniorki starsze - 

Złoty medal Ida Kokoszka
Solo pom-pon juniorki starsze - 

Srebrny medal Karolina Danisz

Show seniorki - Srebrny medal 
DELTA

Gratulujemy dzielnym tancerkom 
dotychczasowych osiągnięć,  życzymy 
powodzenia na zbliżających się Mistrzo-
stwach Polski Mażoretek. Fanów naszych 
zespołów mażoretkowych zapraszamy 
do kibicowania i wspierania nas podczas 
Mistrzostw, które odbędą się 20-22 maja 
w Kędzierzynie - Koźlu na hali AZOTY. 

Instruktor zespołu DELTA, 
Karolina Stopińska



Po mszy w świetlicy wiej-
skiej odbyło się okolicznościowe 
spotkanie przy kołaczu i kawie. 
Rozpoczął je przewodniczący 
Koła DFK Klaus Leschik, witając 
przybyłych rodziców, występujące 
dzieci oraz zaproszonych gości. 
W przedstawionym po polsku i po 
niemiecku programie artystycznym, 

Szczedrzyk:

Mutter und Vatertag
Koło DFK Szczedrzyk-Pustków wspólnie z sołtysem i Radą Sołecką 

Szczedrzyka zorganizowały 5 maja po południu spotkanie z okazji 
Dnia Matki i Ojca. Zostało ono poprzedzone mszą świętą w intencji 
matek i ojców, odprawioną w kościele parafialnym w Szczedrzyku 
przez proboszcza, ks. prałata Marcina Ogioldę.

złożonym z piosenek i wierszy de-
dykowanych rodzicom, wystąpiły 
dzieci z Przedszkola Publicznego 
oraz Szkoły Podstawowej w 
Szczedrzyku, przekazując swoim 
mamusiom i tatusiom mnóstwo 
najserdeczniejszych życzeń. Dzieci 
przedszkolne przygotowały do 
występu panie Agata Niedoba i 

Karina Smyrek, a uczennice SP 
- Izabela Grys. 

Życzenia z okazji Dnia Matki i 
Ojca złożyli również obecnym: bur-
mistrz Ozimka Jan Labus, sołtys 
Szczedrzyka Mirosław Wieszołek, 
radny powiatowy Antoni Gryc, 
radny Rady Miejskiej Joachim 
Wiesbach i inni zaproszeni 

goście, a Klaus Leschik podzię-
kował wszystkim za udział oraz 
przygotowanie tego dorocznego 
spotkania, zapraszając do udziału 
w innych wydarzeniach, organizo-
wanych w najbliższym czasie przez 
Mniejszość Niemiecką dla swoich 
członków. 

(jad)

Spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca.

Podpisanie umowy ramowej jest 
ostatnim etapem konkursu na wybór 
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność, a jednocze-
śnie rozpoczęciem realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Główne cele Lokalnej Strategii 
Rozwoju to:

1. Wzrost konkurencyjności 
obszaru objętego  LSR i ochrona 
środowiska  przez : rozwijanie  in-
frastruktury rekreacyjnej i turystycz-
nej,  rozwój rynków zbytu i promocję 
produktów i usług lokalnych, rozwój 
przedsiębiorczości oraz poprawę sta-
nu środowiska naturalnego.

2. Zwiększenie integracji i poczu-
cia przynależności do obszaru LSR 
poprzez: wzmocnienie potencjału 
organizacji pozarządowych oraz edu-
kację społeczności lokalnej, zachowa-
nie dziedzictwa lokalnego i  promocję 
obszaru objętego LSR.

Planowane przedsięwzięcia, które 
będą realizowane w ramach  Lokalnej 

Podpisanie porozumienia ramowego

LGD wesprze rozwój
29.04.2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu przedstawiciele 

zarządu: Anna Golec - prezes i Karina Mrozek - wiceprezes Stowarzy-
szenia LGD „Kraina Dinozaurów”, w skład którego wchodzą gminy 
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, 
Zębowice podpisały umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). 

Strategii Rozwoju można znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.
krainadinozaurow.pl,  a niezbęd-
ne informacje na ten temat  można 
uzyskać w siedzibie  Stowarzyszenia 
LGD w Ozimku, przy ul. Słowackie-
go 18.

Zapraszamy do współpracy 
i pozyskiwania środków unijnych, 
przeznaczonych na realizacje przed-
sięwzięć określonych w naszej stra-
tegii.

Pierwsze nabory zostały zapla-
nowane na II połowę 2016 roku.

Najbliższym  wydarzeniem pro-
mującym obszar objęty LSR, podczas 
którego będziemy informowali o zało-
żeniach i działaniach zaplanowanych 
w okresie realizacji Lokalnej Strate-
gii Rozwoju będzie spływ kajakowy, 
w dniu 4.06.2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce warunków uczestnictwa w spływie  
wraz  z kartą zgłoszenia znajdziecie 
na naszej stronie internetowej.

Mirosław Szatkowski zdo-
był pierwsze miejsce podczas VII 
Mistrzostw Grodźca w Szachach. 
Na drugiej pozycji uplasował się 
Maciej Cisiński, zaś trzeci był An-
drzej Stawczyk.

Mistrzostwa w Szachach
Grodziec:

Zawody szachowe odbyły się 16 kwietnia w Kuźni i były zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie Nasz Grodziec. Zawodnicy rywalizowali 
ze sobą w systemie każdy z każdym. Sędziami turnieju byli Zdzisław 
Adamski i Jan Karpa.

Na zakończenie rywalizacji wszy-
scy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a zwycięzcy dyplomy i nagrody. Im-
preza współfinansowana była przez 
UGiM w Ozimku.

K.K.



Święto opolskich tancerzy

Przez ostatnie tygodnie od-
były się cztery estrady kwali-
fikacyjne: w Brzegu, Oleśnie, 
Tarnowie Opolskim i Głubczy-
cach, w których uczestniczyło 
1012 tancerzy z 86 zespołów 
przedstawiających 103 cho-
reografie. Oceny dokonała 
komisja konkursowa w skła-
dzie: przewodnicząca Joanna 
Osadnik - tancerka Zespołu 
Pieśni i Tańca  „Śląsk”, człon-
kowie Jacek Szczepankie-
wicz - choreograf i instruktor 
zespołu „Fuks”, sędzia I kat. 
Polskiego Związku Tańca 
Freestyle i Witold Sobczak 
- choreograf, instruktor tańca 
z Katowic.

Spośród zespołów z Ozim-
ka, „Gwiazdeczki” zaprezen-
towały się w kategorii etiuda 
taneczna (dzieci) zajmując 
pierwsze miejsce. W kategorii 
inscenizacja taneczna w gru-
pie młodzież pierwsze miejsce 
zajął zespół „Delta”, a trzecie 
„Zafira”. Pełne wyniki przeglą-
du we wszystkich kategoriach 
są opublikowane na stronie 
internetowej ozimskiego Domu 
Kultury www.dk.ozimek.pl.

XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

W Domu Kultury w Ozimku odbyła się dwudziesta pierwsza 
edycja Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych. 
Przegląd rozpoczął się 21 kwietnia o godzinie 10.00 i wzięły 
w nim udział 44 choreografie w wykonaniu 38 zespołów star-
tujących w kategoriach: dzieci, młodzież, młodzież starsza 
i +30, w konkursie Disco Dance, etiuda taneczna, inscenizacja 
taneczna, widowisko taneczne i Hip Hop. 

Organizatorzy imprezy 
przewidzieli także dodatkowe 
atrakcje. Dla uczestników prze-
glądu zorganizowano warsztaty 
taneczne, które prowadziła tan-
cerka Iwona Drzymała - chore-
ograf i pedagog tańca. Koncert 
galowy, w którym wystąpiło 12 
zespołów, zaszczycił swoją 
obecnością burmistrz Ozimka 
Jan Labus. Wspólnie z Wi-
toldem Sobczakiem wręczył 
instruktorom po symbolicznej 
róży, a uczestniczącym zespo-
łom okolicznościowe dyplomy. 

Honorowymi patronami 
przeglądu byli: Burmistrz Ozim-
ka, Starosta Opolski, Marsza-
łek Województwa Opolskiego, 
a patronat medialny objęli: 
TVP3 Opole, Radio Doxa, Ra-
dio Opole i NTO. Po koncercie 
galowym, prowadząca imprezę 
Hanna Pogorzelska oraz bur-
mistrz Jan Labus serdecznie 
podziękowali wszystkim ze-
społom i instruktorom za udział 
w przeglądzie, zapraszając ich 
do Ozimka w przyszłym roku. 

J. Niesłony



Szczególnie ważny dla Spółki 
okazał się rok 2010, kiedy po 
otrzymaniu pozytywnej oceny 
wniosku aplikacyjnego i podpi-
saniu umowy o dofinansowanie 
przystąpiliśmy do realizacji In-
westycji.  

Planowany całkowity koszt 
Projektu wynosił wówczas ok. 
84 mln PLN netto, przy dofinan-
sowaniu ok. 50 mln PLN.

W celu skutecznego i ter-
minowego wdrażania Projek-
tu zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi wytycznymi 
oraz przepisami prawa polskie-
go i wspólnotowego w strukturze 
organizacyjnej Spółki powołano 
Jednostkę Realizującą Projekt 
i Pełnomocnika ds. Realizacji 
Projektu (tzw. MAO) w osobie  
Prezesa PGKiM-u Jana Fujaka. 

Przedsięwzięcie dotyczyło 
budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej na obszarze Gminy dotąd 
nieskanalizowanym o zwartej 
zabudowie, modernizacji pięciu 
stacji uzdatniania wody, budowy 
solarnej suszarni osadów oraz 
komory tlenowej stabilizacji 
osadów na terenie mechanicz-
no - biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Antoniowie.

Odcinek ostatni (21)

Jak powstaje kanalizacja 
Dobiegła końca trwająca blisko 6 lat, największa inwestycja 

realizowana dotychczas przez Spółkę PGKiM w Antoniowie. 
Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości wody pitnej i uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej w gminie Ozimek  - Trias Opol-
ski” wdrażane było przy udziale środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
działanie 1.1. gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach  
powyżej 15 tys. RLM.

Projekt podzielony został na 
11 kontraktów, z czego:

7 kontraktów to kontrakty na 
roboty budowlano - montażowe, 
dla których wcześniej opracowa-
no dokumentację projektową;

3 kontrakty to kontrakty pro-
jektowo - wykonawcze (typu za-
projektuj i zbuduj); 

1 kontrakt usługowy na 
nadzór nad realizacją Projek-
tu (Inżynier Kontraktu/Inspek-
tor nadzoru).

Podziału dokonano ze wzglę-
du na rodzaj prac budowlanych, 
możliwości techniczne, uwarun-
kowania terenowe i możliwości 
finansowe Beneficjenta. Każdy 
kontrakt był technicznie i finan-
sowo niezależnym zadaniem, 
który można określić, jako sa-
modzielnie operacyjny. 

Podział Projektu na kon-
trakty kształtował się nastę-
pująco:

Kontrakt I - „Krasiejów” - 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Krasiejów;

Kontrakt II - „Biestrzynnik, 
Dylaki” - budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach 
Biestrzynnik i Dylaki;

Kontrakt III - „Szczedrzyk” 
- budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Szczedrzyk;

Kontrakt IV - „Grodziec” - 
budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Grodziec;

Kontrakt V - „Ozimek-
-Schodnia” - budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Ozi-
mek (części położonej po stronie 
południowej od linii kolejowej) 
i Nowa Schodnia;

Kontrakt VI - „Suszarnia” 
- budowa solarnej suszarni osa-
dów pościekowych na  oczysz-
czalni ścieków w Antoniowie;

Kontrakt VII - „SUW” 
- przebudowa i moderniza-
cja stacji uzdatniania wody                      
w mieście Ozimek ul. Często-
chowska i Polna oraz w miejsco-
wościach Mnichus, Biestrzynnik 
oraz budowa centralnej Dyspo-
zytorni w Antoniowie;

Kontrakt VIII - „Popra-
wa zaopatrzenia w wodę” 
- budowa pompowni i sieci wo-
dociągowej w Ozimku oraz prze-
budowa stacji uzdatniania wody  
i budowa zbiornika dolnego 
w Szczedrzyku;

Kontrakt IX - „Inżynier kon-
traktu” - Inżynier kontraktu/ In-
spektor Nadzoru;

Kontrakt X - „Krzyżowa 
Dolina” - budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Krzy-
żowa Dolina;

Kontrakt XI - „KTSO” - ada-
ptacja istniejących osadników 
Imhoffa na komorę tlenowej sta-
bilizacji osadów na oczyszczalni 
ścieków w Antoniowie.

Realizacja wskazanych po-
wyżej zadań inwestycyjnych 
poprzedzona była pełną proce-
durą postępowania przetargo-
wego, w wyniku której wyłoniono 
wykonawców poszczególnych 
kontraktów. Każdy z kontraktów 
realizował inny wykonawca, było 
ich zatem aż 11-tu. 

W konsekwencji zawartych 
umów z wykonawcami wstępna 
wartość Projektu spadła do kwoty 
62 mln zł. 

W ramach realizacji projektu 
na terenie aglomeracji Ozimek 
wybudowano około 100 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i podłączo-
no do niej 6480 mieszkańców 

gminy Ozimek i dodatkowych 
687 RLM pochodzących z dzia-
łalności usługowo - przemysło-
wej. Obecnie z sieci kanalizacji 
sanitarnej korzysta łącznie ok. 
17 tys. osób, co stanowi ok. 90% 
mieszkańców naszej Gminy.

Głównym zamierzeniem 
Projektu było uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
na obszarze aglomeracji Ozi-
mek wpisujące się w realizację 
szerszego celu jakim jest ochro-
na wód podziemnych zbiornika 
GZWP 333 stanowiącego główne 
źródło wody pitnej dla 1/3 miesz-
kańców Opolszczyzny oraz kilku 
gmin w województwie śląskim. 
Niewątpliwie realizacja Projektu 
wpłynęła również na poprawę 
czystości wód powierzchnio-
wych zlewni rzeki Mała Panew 
i Jeziora Turawskiego. Projekt 
nasz miał charakter strategiczny, 
realizował cele Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych i przyczynił się do 
wypełnienia zobowiązań akcesyj-
nych. Finalną datą zakończenia 
Projektu pn.: „Poprawa jakości 
wody pitnej i uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w gminie 
Ozimek  - Trias Opolski” jest                  
31 grudnia 2015 roku. 

Dostarczone przez nas do 
jednostki wdrażającej tj. WFO-
ŚiGW w Opolu rozliczenie końco-
we projektu, uzyskało pozytywną 
ocenę i w dniu  17 marca 2016 
r., do przedsiębiorstwa wpłynęła 
tzw. płatność końcowa (ostatnie 
5% otrzymanej dotacji).

Źródła finansowania projektu 
przedstawiają się następująco (z 
dokładnością do 1 mln zł):

dotacja unijna z Funduszu 
Spójności  - 37 mln zł

wkład własny PGKiM i Gmi-
ny Ozimek - 25 mln zł, w tym 
pożyczka z WFOŚiGW Opole 
(spłata do 2020 roku) - 19 mln zł 

Przy realizacji tej najwięk-
szej inwestycji PGKiM-u i Gmi-
ny Ozimek pracował zespół                      
w składzie: Lech Rataj, Doro-
ta Spławińska, Krzysztof Dur-
kalec, Adam Kożuch, Danuta 
Kaczmarczyk, Aleksandra Ba-
tor i Rafał Kurda.

Opracowała: 
Dorota Spławińska



W pracy nad opracowaniem 
strategii zastosowano metody-
kę analizy zebranych danych 
(pierwotnych oraz wtórnych) 
oraz informacji niezbędnych do 
opracowania raportu o stanie 
Gminy Ozimek. Sięgnęliśmy po 
informacje Głównego Urzędu 
Statystycznego, wyniki raportów 
i analiz regionalnych, opracowań 
programowych Gminy, sprawoz-
dań Ośrodka Pomocy Społecznej, 
strategie branżowe. Przeprowa-
dziliśmy także badania ankietowe 
oraz warsztaty, które pozwoliły 
na zebranie opinii mieszkańców 
gminy. Pozyskane dane zostały 
poddane analizie SWOT, która 
- w połączeniu z raportem o sta-
nie gminy - stała się podstawą 
do zidentyfikowania obszarów 
problemowych oraz opracowania 
części strategicznej, czyli wska-
zania rozwiązań, które powinny 
w pozytywny sposób wpłynąć na 
ograniczenie tych problemów.

Co wynika z mocnych stron, 
czyli to nasze atuty i podsta-
wa rozwoju:

- Inicjowania przedsięwzięć 
wynikających z rozwoju gospodar-
czego regionu położonego z jed-
nej strony w dogodnym układzie 
komunikacyjnym i blisko stolicy 
województwa, a z drugiej na ob-
szarze wyjątkowym pod wzglę-
dem przyrodniczym.

- Tworzenie nowych miejsc 
pracy w sektorze rolnictwa eko-
logicznego, gospodarstw eduka-
cyjnych i turystyki.

- Promowanie gminy przez 
wykorzystanie zasobów przyrod-
niczych i krajobrazowych oraz 
działania w granicach gminy Parku 
Rozrywki i Nauki Jurapark Kra-
siejów.

- Tworzenie nietypowej oferty 
turystycznej: birdwatching, turysty-
ka aktywna (rower, nordic walking, 
biegi, narciarstwo biegowe).

- Wysokiej, jakości oferta edu-
kacyjna .

Co wynika ze słabych stron, 
czyli, nad czym powinniśmy pra-
cować?

- Małe wsparcie - przede 
wszystkim informacyjne, promo-

Szanowni Mieszkańcy
W 2016r. przystąpiliśmy do prac związanych z opracowaniem 

Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 - 2022- dokumen-
tu mającego określić kierunek rozwoju gminy na najbliższe lata 
oraz priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców. 

cyjne i doradcze - lokalnych przed-
siębiorców.

- Niewystarczające wykorzy-
stanie w rozwoju obszarów za-
sobów wynikających z położenia 
geograficznego, komunikacyjnego, 
uwarunkowań przyrodniczych, kul-
turowych i społecznych.

- Niedostosowanie rynku usług 
- w tym usług społecznych i oferty 
kulturalnej - do zmieniającej się 
struktury demograficznej i coraz 
większej liczby seniorów.

- Niedostateczna liczba zaso-
bów mieszkaniowych i w związku 
z tym brak oferty adresowanej do 
potencjalnych mieszkańców, któ-
rzy mogliby wpłynąć na poprawę 
sytuacji demograficznej gminy.

- Sezonowość oferty tury-
stycznej wpływa na ograniczenie 
działań gospodarczych w tym za-
kresie.

Co wynika z szans, czyli 
znajdź szanse i je wykorzystaj:

- Rozwój regionu poprzez 
wykorzystanie środków ze-
wnętrznych, które wpłyną na pod-
niesienie atrakcyjności obszaru.

- Udział w szkoleniach i moż-
liwość podnoszenia kwalifikacji.

- Wykorzystanie trendów glo-
balnych związanych z rozwojem 
wsi i miasta zgodnie z potrzebami 
starzejącego się społeczeństwa.

- Prowadzenie działań eduka-
cyjnych związanych z wdrażaniem 
przepisów unijnych i krajowych 
wspierających pożądany rozwój 
obszaru gminy.

Co wynika z zagrożeń, czyli: 
eliminuj i/lub unikaj:

- Słaby rozwój przedsiębior-
czości w związku z zaostrzeniem 
przepisów podatkowych i rosną-
cych kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

- Słabe wykorzystanie fun-
duszy z powodów niespójnego 
często zmieniającego się prawa.

- Migracja ludzi młodych - 
studia; inne, lepsze rynki pracy; 
dostępność rynków europejskich.

- Słaba świadomość ekologicz-
na mieszkańców, zanieczyszcze-
nie środowiska, pogarszający się 
stan zasobów przyrodniczych.

Wizja rozwoju gminy Ozimek 

zakłada, że do roku 2022 obszar 
ten będzie zamieszkiwać społecz-
ność zintegrowana, o wysokich 
kwalifikacjach, aktywna gospodar-
czo na lokalnym i regionalnym ryn-
ku pracy, związanym z wysokiej, 
jakości ofertą spędzania wolnego 
czasu, turystyką i edukacją. Młodzi 
mieszkańcy, otwarci na zmianę, 
dumni z rozwoju infrastruktury 
społecznej: nowoczesnych szkół, 
pełniących prócz edukacyjnej rów-
nież rolę kulturotwórczą i integra-
cyjną, bezpiecznych rozwiązań 
komunikacyjnych, funkcjonalnych 
dla osób starszych oraz intere-
sującej oferty kulturalnej, rekre-
acyjnej i sportowej będą zawodo-
wo związani z obszarem gminy. 
Standard życia w gminie Ozimek 
będzie wyróżniać obszar i sprawi, 
że obszar ten będzie jednym z 
pierwszych wyborów terenów pod 
budownictwo jednorodzinne bądź 
zakup mieszkania. Lokalni przed-
siębiorcy będą rozwijać swoje 
usługi, wykorzystując nowocze-
sne narzędzia technologiczne, 
dzięki rozwojowi infrastruktury 
technicznej oraz dzięki instytucjom 
wsparcia biznesu i organizacji 
społecznych.

Zakładamy, że do roku 2025 
Gmina Ozimek będzie realizować 
zadania, związane z poniższy-
mi celami:

- konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka oparta na lokalnych 
zasobach, 

- gospodarka zrównoważona 
- wykorzystująca lokalne zasoby 
i przyjaznej środowisku: stabilizo-
wanie gminy Ozimek, jako miejsca 
sprzyjającego 

-  s tab i lna sy tuac ja 
demograficzna;

- wysoka aktywność zawo-
dowa mieszkańców gminy oraz 
adaptacyjność zasobów pracy;

- odpowiedni standard infra-
struktury komunalnej;

- gospodarka oparta na wiedzy 
i rozwój kapitału intelektualnego;

- turystyka głównym sektorem 
lokalnej gospodarki

Obecnie jesteśmy na etapie 
konsultacji społecznych projektu  
Strategii Rozwoju Gminy Ozimek 
na lata 2016 - 2022- szczegółowe 
informacje na ten temat   znajdą 
Państwo w  ogłoszeniu o konsul-
tacjach. Celem organizowanych 
konsultacji, oprócz zebrania uwag 
i opinii do projektu strategii, jest 
włączenie w prace nad ostatecz-
ną wersją dokumentu, możliwie 
szerokiej grupy przedstawicieli 
mieszkańców gminy Ozimek oraz 
organizacji społecznych.

Aby Strategia Rozwoju Gmi-
ny odzwierciedlała rzeczywistą 
sytuację w gminie oraz jej naj-
ważniejsze potrzeby zwracam 
się do Państwa z prośbą o za-
poznanie się z przedmiotowym 
projektem Strategii Gminy Ozi-
mek na lata 2016-2022 i zgłosze-
nie swoich ewentualnych uwag 
i sugestii.

Zebrane w ten sposób dane 
pozwolą nam uwzględnić Państwa 
sugestie a powstały dokument bę-
dzie służył całemu społeczeństwu 
gminy Ozimek,

Jan Labus
Burmistrz Ozimka


