
Szczególnie dobrze oceniono 
różnorodność oferty obu placówek. 
Pozytywnie ocenili też postępowa-
nie władz gminy oraz pracowników 
magistratu podczas przebudowy bu-
dynku DK, który wprawdzie wymaga 
kilku poprawek, to jednak obecnie 
placówka jest znacznie nowocze-
śniejsza (obszerna informacja na 
str. 24). Zgodnie z zapowiedzią 
burmistrza Jana Labusa przepro-
wadzono audyt inwestycji, który 
nie wykazał jakichkolwiek niepra-
widłowości w jej realizacji podczas 
poprzedniej kadencji samorządu. 

Krytycznie natomiast ustosun-
kowali się do utworzenia stanowi-
ska zastępcy dyrektora Gminnego 
Zakładu Oświaty, uznając, że ge-
neruje  zbyt wysokie koszty osobo-
we. Burmistrz Jan Labus zastrzegł 
jednak, że dotychczasowy sposób 
funkcjonowania GZS wskazuje, iż 
taka zmiana była jednak niezbędna. 

Sesja Rady Miejskiej:

Uznanie ale i krytyka
- Grodziec jest miejscowością 

z bogatą historią osadniczą, rozpo-
czynającą się w 1752 roku założe-
niem kolonii czeskich husytów, wedle 
fryderycjańskiego planu na terenach 
przyległych do naturalnego cieku 
wodnego. Po zakończeniu II wojny 
światowej w 1945 roku ówcześni 
mieszkańcy musieli opuścić swoją 
wieś, wtedy w Grodźcu osiedliła się 
ludność polska wypędzona z Kre-
sów Rzeczpospolitej (dawny powiat 
Lwów, Tarnopol czy Przemyslany). 
W 70-tą rocznicę tych wydarzeń 28 
czerwca 2015 roku w ramach „IV 
Powiatowych Spotkań Kresowych” 
w centrum odsłonięto pomnik przed-
stawiający wypędzoną  rodzinę wraz 
z tablicą upamiętniającą naszych 
przodków wypędzonych w roku 1945 
z Kresów. W tym samym dniu na 
murach kościoła parafialnego od-
słonięto 3 tablice upamiętniające 
historię osadnictwa na tym terenie od 
1752 do 1945 r. To świadczy o pielę-
gnowaniu dziedzictwa kulturalnego 
wsi, tradycji kresowej i historii osad-
nictwa na tym terenie. W czerwcu br. 
Po raz kolejny odwiedzą Grodziec 
Czesi, potomkowie założycieli z 1752 
r. Jako jedyni w gminie nie mamy 
izby tradycji i historii. Czynimy sta-
rania, by pojawiające się pustostany 
przystosować do tego celu w ra-
mach planowanej rewitalizacji wsi, 
współfinansowanej ze środków unij-
nych 2014-20. W ramach gminnych 
konsultacji zgłosiliśmy do lokalnego 
raportu o terenach zdegradowanych, 
degradację lokalnego ciągu przyrod-
niczego wzdłuż  koryta rzeki Białki, 
w celu zakwalifikowania tego terenu 
do rewitalizacji. Nadal oczekujemy 
na uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wsi jako aktu prawa miejscowego, 
który jednocześnie ustali :

- lokalizacje obwodnicy wsi w cią-
gu drogi krajowej nr 46 i rezerwację 
terenów pod to przedsięwzięcie;

- ochronę krajobrazu kulturowe-
go wsi, czyli ochronę zachowanego 
historycznego układu wsi wzdłuż ul. 
Częstochowskiej wraz ze szpalerami 
drzew, rzeka Białką i mostami na 
historycznych układach dróg.

Z powodu zaniedbań Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu, uchylającego się 
od uregulowania stanu prawnego 
gruntów Skarbu państwa zajętych 
wodami cieku Białka, Burmistrz nie 
może zakończyć postepowania w/s 
zakłócenia stanu wód podczas roz-
budowy drogi krajowej w obrębie 
Grodźca i w sprawie zmian w od-

Sołtys ma głos
Bardzo wysoką ocenę przyznali radni pracownikom Domu Kultury 

oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Ozimku (29 lutego). 

Zwłaszcza, że gmina ciągle przej-
muje coraz więcej zadań - także 
w dziedzinie oświaty.

Ponadto radni uchwalili nowy 
regulamin czystości i porządku na 
terenie Gminy Ozimek, który za-
cznie obowiązywać od 1 kwietnia 
2016 roku  oraz uchwałę intencyj-
ną w sprawie przystąpienia Gminy 
Ozimek do projektu pn. „Klucze do 
przyjaźni”, realizowanego w ramach 
programu Interreg V A wspólnie 
z partnerską gminą Rymarzów.  

 Miłym akcentem na początku se-
sji było wyrażenie szczególnych po-
dziękowań dla uczennicy ozimskiego 
Gimnazjum nr 1 - Julii Doty za pro-
mocję gminy. Julia jest laureatką 
wielu konkursów wokalnych, także 
o ogólnopolskim zasięgu.  Burmistrz 
podziękował także opiekunce woka-
listki - Elżbiecie Pisuli-Bienieckiej. 
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Zdzisław Adamski, sołtys Grodźca:

pływie wód ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich. Zamierzamy wnioskować 
w tej sprawie do Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego. W lutym podjęto 
uchwały o przystąpieniu do partner-
skiego zadania przebudowy - roz-
budowy drogi powiatowej Grodziec 
- Zębowice, realizowanego w po-
rozumieniu Starosty Opolskiego, 
Starosty Oleskiego, Wójta Zębowic 
oraz Burmistrza Ozimka. Będziemy 
nadal upominać się o odbudowę 
dróg po kanalizacji i o odtworzenie 
rowów melioracyjnych.

Do końca tego roku chcemy po-
łączyć plac zabaw z już istniejącym 
placem wokół świetlicy wiejskiej i si-
łownią. Zgodnie z wolą mieszkańców 
w obrębie świetlicy powstanie wiata 
dla osób korzystających z wędzarni, 
pieca chlebowego czy grilla. Na wio-
snę zamontujemy już zakupione ław-
ki. W dalszym ciągu będziemy dbali 
o wizerunek naszej miejscowości. 

Bardzo ważną sprawą staje się 
zamontowanie monitoringu i oświe-
tlenia przy Szkole Podstawowej 
i wokół świetlicy (siłownia. plac 
zabaw, pomnik, biblioteka). W tym 
roku planujemy wiele atrakcji i im-
prez kulturalnych, jak V Powiato-
we Spotkania Kresowe, wycieczki 
rowerowe, Marsz Niepodległości, 
półkolonie, ferie, wycieczki krajowe 
i zagraniczne, nauka języka angiel-
skiego, joga itp.…

Od 10 września 2011 roku mamy 
do dyspozycji bibliotekę oraz świe-
tlicę wiejską, w której odbywają się 
różnego rodzaju spotkania, odczyty, 
zebrania wiejskie oraz próby zespo-
łów „Grodziec” i „Jutrzenka”. 

Na zakończenie chciałbym  
wspomnieć o bardzo dobrej współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Nasz 
Grodziec” oraz Radą Sołecką - oby 
tak dalej.  

Opr. WIT



Świadczenie otrzyma rodzi-
na bez względu na stan cywilny 
rodziców. Otrzymają je zatem 
zarówno rodziny, w których ro-
dzice są w związku małżeńskim 
jak i rodziny niepełne oraz rodzi-
ce pozostający w nieformalnych 
związkach. W przypadku rodziców 
rozwiedzionych wsparcie otrzyma 
ten rodzic, który faktycznie spra-
wuje opiekę nad dzieckiem.

Osoby ubiegające się o wspar-
cie na pierwsze dziecko, będą do-
kumentowały sytuację dochodową 
dołączając  do wniosku odpowied-
nie oświadczenie o dochodach, 
dokumenty potwierdzające utratę 
lub uzyskanie dochodu w przy-
padku zmiany sytuacji dochodo-
wej.  Dane z Urzędu Skarbowego 
i ZUS będą pozyskiwane przez 
tut. Ośrodek. Przy ustalaniu pra-
wa na obecny okres, rokiem ka-
lendarzowym z którego dochody 
stanowią podstawę ustalenia do 
świadczenia wychowawczego 
jest rok 2014 z uwzględnieniem 
przepisów  określonych ustawą 
o utracie i uzyskaniu dochodu. 
Do obliczenia dochodu rodziny  
istotne jest, że brane będą pod 
uwagę pozostające na utrzyma-
niu dzieci do ukończenia 25 roku 
życia. Dodatkowo, wliczane też 

Program Rodzina 500 +  
już od 1 kwietnia 2016

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i ko-
lejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie 
także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kry-
terium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania 
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.  Zadanie to będzie reali-
zowane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.

będą dzieci, które ukończyły 25. 
rok życia, legitymujące się orze-
czeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, jeżeli w związku 
z tą niepełnosprawnością przysłu-
guje świadczenie pielęgnacyjne 
lub specjalny zasiłek opiekuńczy 
albo zasiłek dla opiekuna.

Gdy rodzina będzie ubiegać 
się o świadczenie wyłącznie na 
drugie i kolejne dzieci nie będzie 
konieczności dokumentowania 
sytuacji dochodowej. 

Świadczenie wychowawcze 
500 zł nie będzie liczone do do-
chodu przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z innych systemów 
wsparcia, dotyczy to w szcze-
gólności świadczeń z pomocy 
społecznej, funduszu alimenta-
cyjnego, świadczeń rodzinnych, 
dodatków mieszkaniowych.

 W przypadku złożenia wniosku 
o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w terminie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. w terminie od dnia 1 
kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącz-
nie), prawo do świadczenia wy-
chowawczego na podstawie tego 
wniosku ustala się począwszy od 
dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 
dnia 1 kwietnia 2016 r. i w kon-
sekwencji wypłata świadczenia 

po jego przyznaniu dokonywana 
jest w takim przypadku z odpo-
wiednim wyrównaniem. Natomiast 
rozpatrzenie przez organ właściwy 
wniosku złożonego w ww. terminie 
(tj. ustalenie i wypłata przyznane-
go świadczenia wychowawczego) 
następuje w terminie do trzech 
miesięcy licząc od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypełnio-
nymi dokumentami. Oczywiście 
rozpatrzenie wniosku i wypłata 
świadczenia będzie mogła nastą-
pić wcześniej.

Pierwszy okres, na który usta-
lane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego rozpoczyna się 1 
kwietnia 2016r. i kończy 30 wrze-
śnia 2017 r.

Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie można złożyć oso-
biście, za pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez internet. E-
-wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie można złożyć za 
pomocą portalu empatia.mrpips.

gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz 
bankowości elektronicznej i będzie 
wypłacane przelewem na konto.

Wnioski o przyznanie świad-
czenia wychowawczego przyj-
mowane będą od 1 kwietnia 
codziennie w pok. Nr 20 (parter 
budynku Urzędu Gminy i Miasta 
Ozimek) w godzinach pracy urzę-
du.

Dodatkowe wsparcie w wy-
sokości 500 zł otrzymają także 
rodziny zastępcze oraz rodzinne 
domy dziecka na każde dziecko, 
na podstawie odrębnych prze-
pisów. 

Więcej informacji  na stronie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej: 
- h t t p : / / w w w. m p i p s . g o v.

p l /ak tua lnosc i -wszys tk ie /
art,5538,7737,swiadczenie-500-
zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej.
html,
- http://www.500plusopolskie.pl.



Karabiny i pistolety z Ozimka
Tradycyjnie w drugą środę miesiąca, 9 marca, w ramach „Spo-

tkań w Dolinie” organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Małej 
Panwi, odbył się wykład wygłoszony przez Józefa Tomasza Jurosa, 
zatytułowany: „Fabryka karabinów w Pruskiej Królewskiej Hucie 
Malapane w Ozimku. Nowe fakty”.

Klęska Prus i ich zajęcie przez 
armię napoleońską w roku 1806, 
spowodowało nie tylko znaczące 
straty w uzbrojeniu wojsk pruskich, 
ale także utratę możliwości pro-
dukcji broni. W wyniku działań 
wojennych fabryka karabinów 
Poczdam-Spendau pod Berlinem 
został całkowicie zniszczona. Do-
datkowo, postanowienia pokoju 
w Tylży (9.7.1807 r.) uniemożliwiały 
realizację przedsięwzięć zbrojenio-
wych przez Prusy. 

Dlatego reformator armii pru-
skiej, a jednocześnie minister do 
spraw wojny, generał Gerhard 
von Scharnhorst wydał pod ko-
niec 1808 roku majorowi artylerii 
Johannowi Braunowi polecenie 
budowy, na znajdujących się poza 
kontrolą francuską terenach Ślą-
ska, nowej fabryki broni. Nowy 
zakład zlokalizowano w Nysie, 
dysponującej okazałą twierdzą 
i dużym garnizonem. Należącą do 
państwa fabrykę broni umieszczo-
no w zsekularyzowanym w 1810 
roku Seminarium Jezuickim św. 
Anny. Już 1 marca 1809 roku major 
Braun przedstawił von Scharnhor-
stowi projekt uruchomienia zakła-
dów. Został on zatwierdzony 10 
marca tego samego roku. Fabryka 
funkcjonowała jako „Zakład Repa-
racji Broni”, a jego kierowanie objął 
osobiście major Braun. Początki 
produkcji były trudne. Koniecz-
ny był podwykonawca potrafiący 

kuć lufy, stemple, bagnety i inne 
metalowe elementy karabinów. 
Nigdzie w okolicach Nysy nie 
było zakładu dysponującego 
takimi możliwościami, dlatego 
wybór padł na oddaloną o oko-
ło 60 kilometrów, najstarszą na 
Śląsku, Pruską Królewską Hutę 
Malapane w Ozimku.

Już roku 1809 wybudowano 
na terenie huty w Ozimku zakład 
najpierw naprawy, a w krótkim cza-
sie także produkcji elementów po-
trzebnych do produkcji karabinów. 
Pomieszczenia dla tego nowego 
zakładu zlokalizowano na wyspie, 
na prawym brzegu głównego nurtu 
Małej Panwi, obok istniejącej już 
wiertarni, na wysokości zapory. 
Projektantem i budowniczym fa-
bryki broni był inspektor budowla-
ny miejscowej huty Franz Moritz. 
Zakład otrzymał nazwę Fabryki 
Armatur. Produkowano w nim zam-
ki zapłonowe, lufy karabinowe, 
bagnety i stemple do ładowania. 
Produkcja ruszyła na dobre jesie-
nią 1809 roku. Zakład zatrudniał 
w 1810 roku 25 robotników, a w 
1813 już 78. Początkowo podczas 
14 godzinnego dnia pracy wykuwa-
no 10-15 luf karabinowych. Zloka-
lizowane obok cztery napędzane 
siłą kół wodnych wiertarki, pracując 
dzień i noc, wierciły tygodniowo 
240 luf. Z czasem 5 kowali specjali-
stów wykuwało tygodniowo 100 luf. 
Jeden kowal wyrabiał tylko bagne-

Nowy Pruski Muszkiet M1809 produkowany w Królewskiej Hucie Malapane 
w Ozimku.

Lokalizacja Fabryki Karabinów na terenie Królewskiej Huty Malapane w 
Ozimku na planie z roku 1809.

Grupa rekonstrukcyjna Strzelców Hutniczych w czasie obchodów Święta 
Mostu i Żeliwa.

Strzelcy Hutniczy oddają salwę honorową z replik muszkietów M1809.



ty. Wykonywał ich 100 tygodniowo. 
Inny kowal wykonywał tylko ubijacze 
(stemple) do ładowania. Wytwarzał 
ich 80 do 100 tygodniowo. Szlifierz 
potrafił wykończyć i wypolerować 
30 luf dziennie. Używając do tego 
celu także szlifierek zlokalizowanych 
w innych miejscach zakładu, łącznie 
tygodniowo szlifowano 200 luf. 

Na początku XIX wieku wspo-
mniany wcześniej pruski generał, 
a jednocześnie konstruktor, Gerhard 
von Scharnhorst zmodyfikował fran-
cuski muszkiet model 1777 kalibru 
17,5 mm, zmieniony w 1803 roku do 
kalibru 18,57 mm. Tak powstał pruski 
muszkiet nazwany Neupressisches 
Gewehr model 1809,w skrócie ozna-
czany jako M 1809. Była to dosko-
nała broń, a jej podstawową zaletą 
była wytrzymałość lufy. W odróżnie-
niu od wcześniej produkowanych, 
wykonana była w procesie kucia 
z tak zwanego dziewioru (dama-
stu). Cienkościenna, a więc znacznie 
lżejsza, lufa wytrzymywała 10-cio 
gramowy ładunek prochu i pozwalała 
na wystrzał o zasięgu 800 metrów. 
Karabin ten produkowani najpierw 
w wytwórni Neisse-Malapane, a po-
tem także Potsdam-Spandau i pry-
watnej wytwórni w Gdańsku.  Do 
1838 roku wyprodukowano łącznie 
51 000 sztuk tych karabinów. Do 
roku 1826 karabiny wyposażane były 
w dość zawodne zamki skałkowe. 
Model ten, z kolejnymi niewielkimi 
zmianami wprowadzonymi w 1836 
roku, produkowano do 1839 roku. Od 
marca 1809 do sierpnia 1814 roku, 
a więc w okresie około 5 lat, wypro-
dukowano w Pruskiej Królewskiej 
Hucie Malapane w Ozimku łącznie: 
15908 muszkietów nowego typu, 
kilkaset karabinów różnego kalibru 
i ponad 3000 pistoletów.

W roku 1815 produkcję ka-
rabinów przeniesiono z głów-
nego zakładu w Hucie Malapane 
w Ozimku, do oddalonego o nie-
spełna 2 kilometry w górę Małej 
Panwi Krasiejowa. Po zakończeniu 
wojny z Napoleonem wzrosły wyma-

gania jakościowe armii, dlatego pro-
dukcja stawała się nieopłacalna dla 
królewskich hut i w roku 1821 prze-
kazano zakład w Krasiejowie pod 
całkowity zarząd wojska. Wytwarzał 
on karabiny jeszcze do roku 1851 
i po kilku latach bezużytecznego 
postoju został ostatecznie sprzedany 
w roku 1860. Kupił go z kwotę 30000 
talarów młynarz Adametz (Adamiec) 
z Koźla. Nowy właściciel w krótkim 
czasie przebudował zakład w młyn, 
wykorzystując istniejące koła wodne. 
Młyn z czasem przeszedł w ręce 
rodziny Buhl. Przed drugą wojną 
światową rodzina ta posiadała tartak, 
młyn, wełniarki i elektrownię wodną, 
zlokalizowane w miejscu dawnej 
fabryki karabinów.  Ich potomkowie 
mieszkali tam do roku 1966. Obec-
nie pozostałości po dawnym młynie 
znajdują się w stanie całkowitej ruiny.

Warto jeszcze wspomnieć o do-
skonałym rusznikarzu Carlu Rich-
terze, zatrudnionym w wytwórni 
broni w Królewskiej Hucie Malapane. 
Jego nagrobek można podziwiać na 
cmentarzu ewangelickim w Ozimku. 
Znanych jest kilka jego wyrobów: 
karabinów i pistoletów, wyprodu-
kowanych w pierwszej połowie XIX 
wieku. Piękne, bogato zdobione, 
inkrustowane egzemplarze znajdują 
się w zbiorach m.in. Muzeum Ślą-
ska Opolskiego w Opolu, Muzeum 
Górnośląskiego w Ratingen i w ko-
lekcjach prywatnych. Wszystkie one 
były sygnowane napisem: „C. Rich-
ter In Malapane”. Także Muzeum 
Hutnictwa w Ozimku posiada kilka 
ciekawych eksponatów wyprodu-
kowanych w tutejszej hucie, m.in. 
oryginalny muszkiet M1809, karabin 
kawaleryjski z I połowy XIX wieku 
w całości wykonany w Ozimku oraz 
repliki broni z tamtego okresu. War-
to więc odwiedzić Muzeum i zapo-
znać się z tym ciekawym epizodem 
w dziejach Huty Małapanew.

Józef Tomasz Juros

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zaprasza wszystkich chęt-
nych do włączenia się jego działalność. Członkiem może zostać 
każdy, niezależnie od płci, wieku, zainteresowań i miejsca za-
mieszkania. Łączy nas wszystkich chęć pracy na rzecz naszego 
środowiska. Możliwe są różne formy aktywności: praca w Muzeum 
Hutnictwa, organizacja wystaw, przygotowywanie imprez m.in. 
pikniku strzeleckiego, Triatlonu Turystycznego, Święta Mostu i Że-
liwa, przynależność do Bractwa Strzelców Hutniczych z udziałem 
w zawodach strzeleckich, wspólne wyjazdy krajoznawcze i studyjne 
oraz wiele innych. Spotkania odbywają się tradycyjnie w każdą 
czwartą środę miesiąca, w restauracji Nowa w Ozimku o godzinie 
19.00. Zgłoszenia można nadsyłać także na adres biuro@sdmp.
pl. Zapraszamy do wspólnego działania i zabawy.



90. urodziny obchodziła 
Waleria Mul ze Schodni (w towa-
rzystwie syna Jerzego). 85. uro-
dziny natomiast świętował Erich 
Kowolik z Krasiejowa (z żoną 
Anną) i Roman Tarara ze Schodni 
zaś 80. urodziny: Eugeniusz 
Kuziemski z Grodźca, Maria 
Skrzypczyk ze Schodni, 
Bronisława Szatkowska z 
Ozimka oraz Janina Pędzik z 
Ozimka (w towarzystwie synów 
Andrzeja i Janusza oraz synowej 
Danuty). 

Szmaragdowe Gody 

Dwieście lat!
10 marca w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni 

nestorzy świętowali urodziny oraz rocznice zawarcia związków 
małżeńskich. Serdeczne życzenia złożyli im kier. USC Ewa Bron-
der oraz burmistrz Jan Labus. 

Małżeńskie (55.lecie pożycia) ob-
chodzili: Agnieszka i Stanisław 
Oberlaitner z Ozimka, Irena i 
Jan Stonoga z Ozimka (w towa-
rzystwie syna Stefana), Weronika 
i Paweł Spyra z Dylak a także 
Zygfryd Hertrich z Ozimka, 
który przyjął życzenia także w 
imieniu żony Adeli. Złote Gody 
Małżeńskie (50. lecie) stały się 
udziałem Stanisławy i Józefa 
Tokarskich z Ozimka.

Do serdeczności dołącza się 
redakcja „WO”.

Bronisława Szatkowska. Erich Kowolik z żoną Anną.

Eugeniusz Kuziemski. Maria Skrzypczyk.

Waleria Mul w towarzystwie syna 
Jerzego.

Janina Pędzik w towarzystwie synów 
Andrzeja i Janusza i synowej Danuty.

Roman Tarara. Zygfryd Hertrich.

Agnieszka i Stanisław Oberlaitner.



Weronika i Paweł Spyra.

Stanisława i Józef Tokarscy.

Irena i Jan Stonoga w towarzystwie syna Stefana.

Barwny korowód przeszedł ulicami 
wsi witając do wszystkich gospodarstw. 
Organizatorem byli sołtys oraz Rada 
Sołecka wraz z OSP. Zebrane środ-
ki będą służyły potrzebom sołectwa. 
Tradycyjne zastrzelenie niedźwie-
dzia, które jest symbolem wygnania 
zła zostało organizowane w kolejną 
sobotę (tj. 30 stycznia), a połączono 

DFK Krzyżowa Dolina:

Dzień Babci i Dziadka
17 stycznia DFK Krzyżowa Dolina zorganizowało spotkanie z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. Nestorzy, jak co roku licznie przybyli na tradycyjny 
„Oma- i Opatag” do świetlicy wiejskiej.

Przewodnicząca Renata Brandt 
przywitała dostojnych gości poezją 
o kwiecie wieku, a sołtys Bernard 
Sklorz zaprezentował kabaretowy 
program. Muzyczny akcent zapew-
nili Helmut Woszek, Roland Weber 
i Joachim Fila, którzy rozbawili uczest-

ników ciekawym repertuarem. Uroz-
maicona część artystyczna cieszyła 
się gromkimi brawami. 

Organizatorzy przygotowali również 
drobny poczęstunek domowej roboty.

Szczedrzyk:

23. edycja Rosenmontagu
Członkowie mniejszości niemieckiej ze Szczedrzyka i Pustowa są zna-

ni z tego, że dbają o zachowanie tradycji oraz propagowanie zwyczajów 
zaczerpniętych z krajów niemieckojęzycznych. „Rosenmontag - Różany 
Poniedziałek” został tutaj już zorganizowany po raz 23.

Przewodniczący Klaus Leschik 
ze wzruszeniem wspomina jak orga-
nizowano pierwszą edycję w prywat-
nym domu u Państwa Muskalla, który 
w tym czasie służył jako miejsce spo-
tkań DFK. Mimo trudnych początków 
udało się zachować tradycję przez 
kolejne 23 lata.

Do pięknie przystrojonej sali przy-
byli liczni goście nie tylko ze Szczedrzy-
ka i Pustkowa, ale również Ozimka, 
Krasiejowa i Krzyżowej Doliny. Obecny 

był także proboszcz ks. Marcin Ogiol-
da, który zawsze chętnie uczestniczy 
w inicjatywach jego parafian. Barwnie 
przebrani uczestnicy znakomicie bawili 
się przy muzyce zespołu „DuoDenis”. 

Przewodniczący DFK Szcze-
drzyk i Pustków dziękuje wszystkim 
za wspólną zabawę i pielęgnowanie 
tradycji, zespołowi za świetną muzykę, 
a szczególnie paniom, które przygoto-
wały poczęstunek.

Marcin Widera

Dylaki się bawiły
Kulturalny początek roku w Dylakach zainicjowało wodzenie niedźwie-

dzia, które odbyło się 23 stycznia.

je z zabawą taneczna zorganizowaną 
w świetlicy wiejskiej.

Kolejną imprezą, a zarazem zakoń-
czeniem karnawału był Babski Comber, 
który jak co roku cieszył się bardzo 
dużym powodzeniem. Gry i zabawa 
trwały do późnych godzin nocnych.

M.W.

Marcin Widera



Orkiestra ta została założona 
w 2010 r. i składa się z młodzieży. 
Przybyłych muzyków bardzo ser-
decznie przywitał proboszcz ks. Ma-
rian Demarczyk. Podczas przerw 
w koncercie kapelmistrz Mirosław 
Gutka w piękny sposób przekazywał 
uczestnikom rozważania Bożonaro-

Dylaki:

Dzień Kobiet
6 marca przygotowano dla wszystkich Pań z Dylak wspólne niedziel-

ne popołudnie, by uczcić zbliżający się Dzień Kobiet. Część artystyczną 
zaprezentowały dzieci z PSP w Dylakach, które przygotowała p. Ilona 
Możdżeń, a p. Adam Bochenek zapewnił podkład muzyczny. Wszyscy 
spędzili bardzo miły czas przy obfitym poczęstunku.

Krasiejów:

Wieczór przy muzyce
10 stycznia br. parafialny zespół Caritas w Krasiejowie zorganizo-

wał spotkanie dla seniorów i innych chętnych do udziału w zabawie 
i wspólnym śpiewaniu kolęd.

Przybyli goście zostali serdecz-
nie i ciepło powitani oraz poczęsto-
wani kawą i pysznymi , domowymi 
ciastami. Radosna atmosfera osią-
gnęła wysoką temperaturę, gdy 
uczestnicy bawili się przy polskich 
i zagranicznych przebojach. Tańcom 
i pląsom nie było końca, a najwięcej 
frajdy mieli  Adrian i Nikola, którzy 
bardzo lubią brać udział w zabawach 
i harcach przy muzyce. Radośnie 
zmęczeni wszyscy zasiedli do sto-
łu, aby spożyć ciepłą kolację. Po 
posiłku, w drugiej części spotkania 
wspólnie śpiewano znane kolędy 

i ulubione utwory muzyki biesiad-
nej. Dużo śmiechu i radości spra-
wił wszystkim udział w konkursie „ 
Wesoła paczka’ . Zabawa polegała 
na wykonywaniu losowo wybranych 
zadań. Wieczór zakończono wspól-
ną modlitwą za  żywych i zmarłych 
członków krasiejowskiej wspólnoty 
parafialnej. Składamy serdeczne 
podziękowania panu Adrianowi 
Zmuda za oprawę muzyczną.

Uczestnikom dziękujemy za 
czynny udział w wieczorze oraz 
zapraszamy na kolejne planowane 
imprezy. 

Koncert w kościele
W niedzielę 24 stycznia w kościele parafialnym w Ozimku odbył się 

koncert kolęd w wykonaniu Małej Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dobrzeniu Wielkim pod kierownictwem Mirosława Gutki. 

dzeniowe. Po koncercie proboszcz 
podziękował orkiestrze i parafianom 
za udział, udzielając błogosławień-
stwa Bożego. Członków orkiestry 
zaprosił do salki katechetycznej na 
poczęstunek. 

(nies)



Zajęcia trwały dwa tygodnie od 
01.02.16 do 12.02.16. W akcji, podzie-
lonej na dwa turnusy, łącznie wzięło 
udział 90 osób. Program składający się 
w większości z wyjazdów pozwolił nam 
odwiedzić takie miejsca jak:

Muzeum Ognia, wraz z położonym 
nieopodal miasteczkiem westernowym 
„Twinpigs” w Żorach. Nasi podopieczni 
pozyskali dodatkową wiedzę na temat 
zagadnień związanych z ogniem, jego 
historią, a także miastem, które w 1552 
roku zmagało się z wielkim pożarem. 

Na terenie miasteczka westerno-
wego czekało na nas sporo wrażeń: 
kolejka górska, planetarium, kino 5D, mini 
zoo oraz prezentacje scen z życia dzikie-
go zachodu, odegrane przez kowbojów.        

Pojechaliśmy również do Parku 
Wodnym w Rudzie Śląskiej, który ze 
względu na atrakcyjność w postaci wod-
nych zjeżdżalni, rwącej rzeki, gumowej 
wyspy, jacuzzi czy sztucznej fali sprawił 
dzieciom wiele radości.         

Stałym punktem programu było 
Kino Helios w Opolu, gdzie dzieci 
uczestniczyły w projekcjach filmów „Od-
lotowa przygoda” oraz „Alvin i wiewiórki 
- wielka wyprawa”.

DK:

Zima w mieście 2016
Zgodnie z planem przedsięwzięć na 2016 rok Domu Kultury oraz Ośrodka 

Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, w ramach ferii zimowych zorga-
nizowano cykl zajęć rekreacyjno - rozrywkowych, adresowany do młodych 
mieszkańców naszej Gminy. 

W ramach akcji oba turnusy aktywnie 
spędziły czas w ozimskiej kręgielni, gdzie 
poza grą w kręgle były do dyspozycji 
stoły do gry w bilard oraz piłkarzyki. 
Ponad to w sali tanecznej Domu Kultu-
ry odbyły się spotkania profilaktyczne 
z przedstawicielami straży pożarnej i po-
licji, a w sali kinowej projekcja filmów: 
„Paddington” oraz „Baranek Szon”, jak 
również pokazy sztuki magicznej w wy-
konaniu czarodzieja Andrzeja i wróżki 
Iwony. Do realizacji wyżej wymienionych 
przedsięwzięć zostały zaproszone przed-
szkola oraz dzieci z Gminy Ozimek.  

Przygotowany program został 
zrealizowany w pełni przy współpracy 
z czterema opiekunami - pracownika-
mi Domu Kultury i spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. Lista uczestników 
na oba turnusy, wraz z rezerwą została 
zamknięta już w pierwszym dniu zapisów. 

Zapraszamy do korzystania z kolej-
nych propozycji Domu Kultury w Ozimku, 
szczegółowe informacje na stronie www.
dk.ozimek.pl oraz w ofertach programo-
wych miesięcznych.  

Organizatorzy

W pierwszym dniu półkolonii go-
ściliśmy panie z Tułowickiego Ośrodka 
Kultury, które opowiedziały nam o tra-
dycji Świąt Wielkanocnych. Pokazały 
również, jak można wykonać oryginalne 
pisanki. Mogliśmy swoje dzieła zabrać 
do domu, by już niebawem postawić 
je na wielkanocnym stole.

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się wyjazd do kina na film „Odlotowa 

Co się wydarzyło w Grodźcu

Półkolonie zimowe
Tradycyjnie w drugim tygodniu ferii zimowych Stowarzyszenie Nasz 

Grodziec zorganizowało zimowisko dla dzieci. Za bezpieczeństwo ponad 
trzydziestu uczestników odpowiadały wychowawczynie: Marta Kujawa 
oraz Sylwia Lichosik.

przygoda” - dzieci z zapartym tchem 
oglądały przygody małych bohaterów 
podczas podróży na Księżyc.

Pojechaliśmy także na basen do 
Tarnowskich Gór, gdzie dzieci aktyw-
nie korzystały z dostępnych atrakcji 
wodnych i zjeżdżalni. Po wodnych sza-
leństwach roześmiani i zadowoleni 
wróciliśmy do domu.

Mieliśmy okazję poznać prawdzi-
wego iluzjonistę, który przyjechał do 
Domu Kultury w Ozimku. Czarodziej 
zaprosił dzieci i wychowawców do 
wspólnej zabawy, a nawet zdradził 

publiczności niektóre tajemnice magii. 
Występ był bardzo interesujący - po 
zakończonym widowisku nagrodziliśmy 
magika gromkimi brawami.

Wykorzystując papier i inne mate-
riały, dzieci wykonały kreacje według 
własnego projektu, wykazując się dużą 
wyobraźnią i kreatywnością. Znalazł się 
także czas na zabawy aktywizujące, 
dzięki którym mogliśmy się zintegrować 

i lepiej poznać. Pogoda pozwoliła nam 
na aktywność na świeżym powietrzu - 
spędziliśmy miłe chwile na placu zabaw 
i boisku szkolnym, bawiąc się przy 
tym wyśmienicie. Wspólnie spędzony 
czas z pewnością na długo pozostanie 
w naszej pamięci.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania za pomoc w przygoto-
waniu atrakcji dyrektor Ośrodka Inte-
gracji i Pomy Społecznej pani Barbarze 
Katolik, a także dyrektor Domu Kultury 
pani Helenie Gruszce.

Sylwia Lichosik



* Dzień Kobiet * Dzień Kobiet * Dzień Kobiet * Dzień Kobiet * Dzień Kobiet * Dzień Kobiet *

Koncert i wystawa w DK
8 marca w Domu Kultury w Ozimku świętowano Dzień Kobiet. 

W hollu wystąpił chór „Na obcasach” prowadzony przez Pawła 
Wielgusa. Dyrektor Helena Gruszka przywitała burmistrza Jana 
Labusa, grupę z sekcji plastycznej „Akwarele” z Opola oraz bardzo 
licznie przybyłe panie. 

Po koncercie burmistrz wręczył 
paniom z chóru po okolicznościo-
wym kwiatku. Następnie dyrektor 
Domu Kultury dokonała uroczyste-
go otwarcia wystawy „Wszystkie 
odcienie natury”, złożonej z obra-
zów namalowanych przez człon-
ków sekcji plastycznej „Akwarele” 
działającej przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Opolu. Za-

jęcia odbywają się tam w formie 
warsztatów malarskich prowadzo-
nych przez Jerzego Kamińskiego. 
Na otwarcie przybyło 14 autorów 
prezentowanych prac. Przybyłym 
gościom burmistrz wręczył również 
po symbolicznym kwiatku, życząc 
dalszych sukcesów w uprawianiu 
ich pasji malarskiej. 

(nies)

Przedszkolaki w Domu Opieki
W dniu 9 marca przedszko-

laki z grupy pięcio- i sześciolat-
ków z Przedszkola Publicznego 
nr 1 w przyszły do Domu Opieki 
w Ozimku z przedstawieniem 
z okazji Dnia Kobiet. 

Małych artystów z wychowaw-
czynią Olgą Małkiewicz oraz 
dyrektor przedszkola Jolantą 
Szyszką przywitała przełożona 
klasztoru siostra Natanaela. Dzie-
ci zaprezentowały okolicznościo-
we przedstawienie z okazji Dnia 
Kobiet, a w nagrodę za występ 
otrzymały od sióstr słodycze. 
Podopieczne Domu Opieki były 
bardzo zadowolone. Dyrektor Jo-
lanta Szyszka zaprosiła je w lecie 
do przedszkola, na organizowany 
co roku festyn. 

(nies)

Spotkanie w świetlicy
Biestrzynnik:

Panie z Biestrzynnika świętowały Dzień Kobiet w niedzielę 13 
marca, spotykając się w świetlicy wiejskiej na imprezie zorgani-
zowanej przez sołtys Edytę Czaplik wraz z Radą Sołecką. Było 
uroczyście i wesoło zarazem, a humory dopisywały wszystkim 
uczestniczkom trwającego przez całe popołudnie spotkania. 

Zaczęło się od życzeń i toa-
stu wzniesionego lampką szam-
pana, a każda z pań otrzymała 
w upominku pięknie przystrojoną 
prymulkę. Spotkanie przebiegało 
przy poczęstunku ciastem i kawą. 
W jego trakcie odbywały się licz-
ne zabawy i konkursy dla pań. 
Animatorką zabaw była pani Ewa 

Kotysz z Krasiejowa, która zna-
komicie wywiązała się ze swojej 
roli. Wielkie brawa za odwagę 
i pomysłowość otrzymały panie 
biorące udział w pokazie mody 
i innych zabawnych konkursach. 
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
zakończyła wspólna kolacja. 

(d)
Panie z Biestrzynnika świętowały Dzień Kobiet.



W 2016 r. obchody Światowe-
go Dnia Chorego odbyły się już 
po raz dwudziesty czwarty. W pa-
rafii św. Mikołaja w Szczedrzyku 
ich organizatorem był jak co roku 
parafialny zespół Cartitas wspól-
nie z proboszczem ks. prałatem 
Marcinem Ogioldą, który w sobo-
tę 13 lutego do południa odprawił 
w intencji chorych z terenu całej 
parafii mszę świętą z sakramentem 
namaszczenia chorych i błogosła-
wieństwem lourdzkim. Po mszy 
św., w świetlicy wiejskiej odbyło 
się spotkanie przygotowane przez 
panie z parafialnej grupy Caritas, 
działającej pod przewodnictwem 
Bernadetty Golomb. Powitała ona 
wszystkich przybyłych, zapraszając 
do poczęstunku, poprzedzonego 
wspólną modlitwą. 

Caritas w Szczedrzyku ma pod 
swoją opieką ponad stu parafian - 
osoby chore, w podeszłym wieku, 
dzieci niepełnosprawne i z rodzin 
wielodzietnych. Pomaga im przy-
znając zapomogi pieniężne, finan-
sując obiady, przygotowując paczki 
żywnościowe, organizując zimowi-
ska i półkolonie dla dzieci, wyjazdy 
parafialne, spotkania wigilijne oraz 
z okazji Dnia Chorego. Działalność 
tę prowadzi z własnych środków, 
pozyskanych na organizowanych 
dwa razy w roku świątecznych kier-
maszach oraz podczas dorocznego, 

Z okazji Dnia Chorego

Msza święta i spotkanie
Światowy Dzień Chorego ustanowił Ojciec Święty Jan Paweł II 

w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodni-
czącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. 
Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego 
Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przy-
pada 11 lutego. Ustanowienie Światowego Dnia Chorego stało się 
wezwaniem do całego Kościoła, aby poświęcić jeden dzień w roku 
modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na 
duszy i na ciele.

letniego festynu. Ośrodek Integracji 
i Pomocy Społecznej w Ozimku 
współfinansuje natomiast organi-
zację wigilii dla najstarszych, sa-
motnych i chorych mieszkańców. 

Tegoroczne spotkanie z okazji 
Światowego Dnia Chorego umilał 
swoimi występami zespół W&D 
Band z Opola - Grudzic, czyli pan 
Horst Golla ze swoim wnukiem. Dla 
schorowanych osób, które nie mają 
częstych okazji do towarzyskich 
spotkań ze znajomymi, było ono 
okazją, by choć na chwilę zapo-
mnieć o swoich dolegliwościach 
i poczuć troskę, jaką są otoczeni 
w swej parafialnej rodzinie. 

J. Dziuban

Dzień Chorego w Szczedrzyku. - Przyznasz chyba, że spo-
tkać w sobotnie przedpołu-
dnie kogoś, kto chodzi po lesie 
z workiem i zbiera śmieci, to 
raczej niezwykły widok. Często 
urządzasz sobie takie space-
ry?

- Robię to kilka razy w roku, 
w okresach wiosennym oraz je-
siennym. 

- Co skłoniło Cię do podję-
cia takiego działania? 

- Okoliczne lasy są dla wielu 
z nas miejscem spacerów, bie-
gania i innych form rekreacji, 
zbierania jagód i grzybów, ale 
przede wszystkim są natural-
nym środowiskiem dla żyjących 
tu zwierząt, które zapewne nie 
chcą, żebyśmy zaśmiecali ich 
dom. Pozostawione w lesie śmie-
ci są dla nich również realnym 
zagrożeniem, na przykład mogą 
się o nie pokaleczyć ryjące w zie-
mi dziki. 

- Jak oceniasz naszą dba-
łość o to wspólne dobro?

- Źle o niej świadczy ilość 
wyrzucanych do lasu śmieci. 
Jesienią zeszłego roku zebra-
łem ich aż 120 litrów! Nie chodzę 
przy tym w najbardziej zaśmie-
cone rejony górki saneczkowej 
czy strzelnicy, a bardziej w głąb 
lasu - w kierunku Krasiejowa 

Nie zaśmiecajmy lasów
Z Marcelim Biskupem - przewodniczącym Komisji 

Ochrony Środowiska Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Ozimku rozmawia Janusz 
Dziuban. 

i Grodźca. Najgorzej jest jesie-
nią, po okresie zbiorów jagód 
i grzybobraniu. Idąc na przełaj 
przez las znajduję wiele plasti-
kowych półtoralitrowych butelek, 
puszek czy szklanych półlitrówek 
pozostawionych przez zbieraczy 
runa leśnego.

- Co byś im powiedział, 
gdybyś miał taką możliwość? 

- Zaapelowałbym o nie za-
śmiecaniem naszych lasów. 
Przecież opróżnioną butelkę 
czy puszkę można zabrać ze 
sobą i wyrzucić w domu, a nie 
zostawiać bezmyślnie w lesie. 
Niby takie proste, a dla niektó-
rych ciągle zbyt trudne...

- Czy spotkałeś już naśla-
dowców swojego działania? 

- Na razie jestem sam, ale 
mam nadzieję, że inni pójdą 
moim śladem. Chcę rozpropa-
gować tę ideę m.in. poprzez zna-
jomych na Facebooku, którzy tak 
jak ja biegają po lesie, uprawiają 
Nordic Walking oraz inne sporty. 
Cieszyłbym się również, gdyby 
ta rozmowa przyczyniła się do 
większej dbałości mieszkańców 
o nasze lasy. 

- Dziękuję Ci więc za roz-
mowę i - nie przeszkadzam 
w kontynuacji spaceru. 

Marceli Biskup na sobotnim, ekologicznym spacerze po lesie.  



Prace budowlane  rozpoczęto 
w 2014 roku a na początku 2015 
roku zakończono roboty budowla-
ne I etapu przebudowy i remontu 
wnętrza Domu Kultury w Ozimku. 
Jednocześnie oddano obiekt do 
użytkowania. Dzięki przeprowa-
dzonym działaniom obiekt uzyskał 
nowy  reprezentacyjny wizerunek. 
Siermiężny hol pamiętający jesz-
cze lata pięćdziesiąte ubiegłego 
wieku (podobnie jak cały budynek) 
zmienił się nie do poznania. Nowe 
granitowe posadzki, reprezentacyj-
na szatnia oraz podział powierzchni 
na trzy niezależne przestrzenie 
ekspozycyjno - funkcjonalne od-
powiadają dzisiejszym potrzebom 
i oczekiwaniom użytkowników, go-
ści i mieszkańców. Sala widowisko-
wa stała się bardziej kameralna, 
przytulna i wygodna zachowując 
swój wielofunkcyjny charakter co 
wraz z jej  wyremontowanym za-
pleczem stwarza możliwości do 
organizowania wszelkich imprez 
na wysokim poziomie.

Łączna powierzchnia pomiesz-
czeń objętych kompleksowym re-
montem wyniosła 1 506,41 m2

Odnowiono także klatki scho-
dowe oraz ciągi komunikacyjne 
na I piętrze budynku o łącznej po-
wierzchni 286,89 m2

Kompleksowy remont i przebu-
dowa wyszczególnionych poniżej 
pomieszczeń  obejmowały oprócz 
koniecznych prac rozbiórkowych 
oraz ogólnobudowlanych także 
wykonanie nowych  instalacji tj. 
elektrycznej, sanitarnej, wody, 
telefonicznej, teleinformatycznej, 
alarmowej, monitoringu, sygnaliza-
cji pożarowej, hydrantowej p. poża-
rowej, wentylacyjnej, zewnętrznych 
sieci sanitarnych i elektrycznych.  
 

Przed przebudową obiekt nie 
był w pełni niedostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Dzisiaj osoby 
niepełnosprawne mają zapewniony 
dostęp do wszystkich pomieszczeń 
w całym obiekcie dzięki  zamonto-
waniu specjalistycznych platform 
do transportu osób niepełnospraw-
nych. 

Obiekt wyposażono także w sa-
nitariaty dla tychże osób. Sala wi-
dowiskowa zyskała profesjonalne 

Dom Kultury w Ozimku - informacja  o przebudowie
Po ponad 60 latach eksploatacji w 2013 roku władze Gminy 

podjęły trudną  decyzję o remoncie i przebudowie istniejącego 
obiektu.  Od wielu lat próbowano zdobyć środki unijne na jego 
przebudowę  jednak dopiero w roku 2013 starania Gminy zakoń-
czyły się powodzeniem. 

urządzenia oświetlenia sceniczne-
go oraz mechaniki sceny. Dzisiaj 
obiekt, który przed remontem nie 
spełniał podstawowych wymagań 
i norm  użytkowania obiektów uży-
teczności publicznej może być eks-
ploatowany a korzystający z jego 
oferty goście mogą cieszyć się 
o wiele większym komfortem.

Zakres prac obejmował kom-
pleksowy remont poniższych po-
mieszczeń:

Poziom Piwnic: Pom. Nr 
0.1.2-Wnęka na sprzęt porząd-
kowy; Pom. Nr 0.3-Pokój prób; 
Pom. Nr     0.4-Garderoba - pokój 
gościnny; Pom. Nr  0.4.1-Łazien-
ka; Pom. Nr 0.5-Garderoba - po-
kój gościnny; Pom. Nr  0.5.1 
-Łazienka; Pom. Nr 0.7-Rozdzielnia 
elektryczna; Pom. Nr 0.8- Pracow-
nia teatralna; Pom. Nr 0.9-Wnęka 
na sprzęt porządkowy; Pom. Nr 
0.10-WC kobiet; Pom. Nr 0.11-WC 
mężczyzn; Pom. Nr 0.12-WC mę-
ski;   Pom. Nr 0.12.1-WC męski; 
Pom. Nr 0.13-WC damski; Pom. 
Nr 0.13.1-WC damski; Pom. Nr 
0.18-Pomieszczenie techniczne; 
Pom. Nr 0.20-Korytarz; Pom. Nr 
0.21-Korytarz; Pom. Nr 0.22-Ko-
rytarz; Pom. Nr   0.23- Korytarz; 
Pom. Nr 0.12-WC męski;  Pom. Nr 
0.12.1-WC męski; Pom. Nr   0.13-
WC damski; Pom. Nr 0.13.1-WC 
damski; 

Poziom parteru: Pom. Nr 
1.1.2-Kiosk; Pom. Nr 1.1.3-Po-
mieszczenie całodobowego nad-
zoru; Pom. Nr    1.5-Pracownia 
scenografa; Pom. Nr 1.6- Kostiu-
meria; Pom. Nr 1.7-Pracownia pla-
styczna; Pom. Nr 1.8-Pracownia 
plastyczna - zaplecze; Pom. Nr 
1.9-Pomieszczenie pomocnicze; 
Pom. Nr 1.16-Korytarz; Pom. 
Nr 1.1.1.a-Hol główny; Pom. 
Nr 1.1.1.b-Hol główny; Pom. Nr 
1.1.4-Winda; Pom. Nr 1.1.5-Klatka 
schodowa; Pom. Nr 1.18-Scena + 
kieszenie boczne; Pom. Nr   1.19-
Sala kinowa (widowiskowa);

Poziom piętra:  Pom. Nr 2.10-
WC dla osób niepełnosprawnych; 
Pom. Nr 2.24-Balkon; Pom. Nr 
2.33.1-Klatka schodowa; Pom. Nr 
2.33.2-Klatka schodowa; Pom. Nr 
2.25-Korytarz; Pom. Nr 2.30-Ko-
rytarz;

Należy zaznaczyć  że, oprócz 
kompleksowych prac remonto-
wych w wyżej wyszczególnionych 
pomieszczeniach zrealizowano 
i przeprowadzono następujące  
konieczne prace:

Wykonano zamiennie posadzkę 
holu oraz klatek schodowych  z płyt 
granitowych zamiast planowanej  
wykładziny linoleum;

Z uwagi na niedrożność ka-
nałów wentylacyjnych wykonano 
nową wentylację grawitacyjną 
w pomieszczeniach wyremonto-
wanych oraz stworzono możliwość 
jej wykonania w pozostałych po-
mieszczeniach;

Wykonano roboty związane ze 
wzmocnieniem konstrukcji dachu 
ze względu na niespełnianie aktu-
alnie obowiązujących norm obcią-
żeniowych;

Wykonano w pełnym zakresie 
instalację elektryczną - Kompletną  
w pomieszczeniach wyremontowa-
nych. Wykonano również wszyst-
kie tablice rozdzielcze pośrednie 
(również na piętrze obiektu - część 
nieremontowana) stwarzając moż-
liwość wymiany starej instalacji 
elektrycznej dla pozostałych po-
mieszczeń w trakcie kolejnych 
etapów przebudowy;

Wykonano nową kompletną 
elektryczną rozdzielnię główną 
z okablowaniem;

Wymieniono elektryczny kabel 
zasilający budynek;

Wykonano remont i przebudo-
wę zewnętrznych przyłączy kana-
lizacyjnych; 

Zamontowano wszystkie klapy 
oddymiające oraz komplet drzwi 
przeciw pożarowych i dymosz-
czelnych;

Opracowano dokumentację 
projektową systemu sygnaliza-
cji pożarowej;

Wykonano kompletny system 
sygnalizacji pożarowej obiektu 
wraz z modułem powiadamiania 
o zagrożeniu w trakcie godzin noc-
nych lub dni wolnych (wtedy kiedy 
w obiekcie brak osób);

 Wykonano demontaż, montaż 
i przeróbki istniejącej instalacji alar-
mowej obiektu;

Wykonano przebudowę istnie-
jącej instalacji monitoringu obiektu 
i jego otoczenia;

Wykonano wymianę wewnętrz-
nej instalacji telefonicznej;

Wykonano nową instalację sieci 
komputerowej w całym budynku;

Wymieniono stolarkę okienną 

w niezbędnym zakresie w wyre-
montowanych pomieszczeniach;

Odnowiono dwie boczne klatki 
schodowe w niezbędnym zakresie 
oraz korytarze piętra w związku 
z ingerencją robót budowlanych 
w tym obszarze;

Warto podkreślić, że Gmina 
Ozimek korzystając z doskona-
le rozwijającego się partnerstwa 
z zaprzyjaźnionym czeskim mia-
stem Rymarov uzyskała na przed-
miotowe zadanie dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Republika 
Czeska -Rzeczpospolita Polska 
2007 - 2013 pn. „Kulturalnym 
Szlakiem Pogranicza”  w wyso-
kości: 1 283 956,50 zł wydatkując 
jednocześnie z budżetu Gminy  
5 153 227,74 zł. 

Reasumując powyższe infor-
macje należy stwierdzić, że wy-
konano zasadniczy,  podstawowy  
i niezbędny na tym etapie zakres 
prac wynikający również z moż-
liwości finansowych Gminy oraz 
z uwzględnieniem realności uzy-
skania dotacji.

Zmiany jakie nastąpiły zaska-
kują swoim rozmachem, wyma-
gają jednocześnie od wszystkich 
umiejętności nie tylko porzucenia 
sentymentalnych uzależnień od 
tego co było kiedyś, ale przede 
wszystkim pozytywnego spojrzenia 
na nie oraz na wynikające z nich 
wyzwania. 

Te zmiany to nie tylko zmiana 
standardu i wyglądu obiektu od-
powiadająca dzisiejszym wyobra-
żeniom i potrzebom estetycznym 
ale  również i przede wszystkim 
inny poziom zaawansowania 
technicznego i technologicznego 
w zakresie chociażby oświetlenia 
i mechaniki sceny, dający użytkow-
nikowi ogromne możliwości sceno-
graficzne i wizualne, które należy  
wykorzystać. To duże wyzwanie dla 
użytkownika , ponieważ możliwości 
jakie zyskaliśmy trzeba w pełni 
spożytkować dla dobra widzów 
i uczestników imprez kulturalnych.

 Obecnie w celu dokończe-
nia przebudowy całego obiektu 
Burmistrz Ozimka podjął starania 
o pozyskanie środków unijnych 
na realizację dalszych etapów 
przebudowy zmierzających do 
pomyślnego zakończenia całe-
go przedsięwzięcia.

Opracował: M. Michalczyk


