Wreszcie odetchnęliśmy finansowo
Z Janem Labusem - burmistrzem Ozimka rozmawia Witold Żurawicki.
- Jaki był dla gminy rok 2016?
- Znacznie lepszy od roku 2015,
który był bardzo ciężki z kilku względów. Przede wszystkim musieliśmy
zacisnąć pasa - nie wiedzieliśmy,
jakie dochody uzyskamy. Dlatego
Ponadto w tym roku musimy już zwrócić wiele uwagi na
remonty lub budowę nowych
dróg w miejscowościach skanalizowanych. Mieszkańcom
trzeba przywrócić infrastrukturę.
Wkrótce ogłosimy przetarg na
ulicę 1 Maja w Biestrzynniku,
Brzozową w Chobiu, w Krasiejowie - ulica Zielona i w Schodni ulica Dolna. Potem zobaczymy:
jak po przetargu ceny spadną
plus pieniądze z nadwyżki wypracowanej za ubiegły rok to
część tych środków będziemy
próbowali przekazać na remonty kolejnych dróg. Ale dotyczy
to także miasta, gdzie chcemy
wyremontować ulicę 22 Lipca,
przygotować się dokumentacyjnie do ulicy Dębowej w Ozimku oraz Krótkiej, koło sklepu
Biedronka, gdzie nie ma nawet
odwodnienia, więc trzeba zrobić
remont generalny.
też do końca 2015 roku nie wiedzieliśmy po prostu na czym stoimy
pod względem finansowym. Na
szczęście zakończył się minimalną
wprawdzie, ale zawsze - nadwyżką
finansową. I wprawdzie traktujemy
to jako sukces, lecz sytuacja ta nie
pozwoliła nam na jakieś większe inwestycje.
- A rok 2016 był już znacznie lepszy?
- Tak, był już znacznie lepszy,
bo poprawiła sie płynność finansowa gminy. Zresztą przez te dwa
lata nie zaciągnęliśmy żadnych
kredytów - to też ważne. Co istotne jeszcze w tym okresie musieliśmy spłacać kredyty wcześniej
(…) trzeba jasno powiedzieć, że w zeszłym roku
ściągalność w przypadku huty
była bardzo dobra. Udało się
uzyskać więcej pieniędzy niż
to zakładaliśmy w budżecie.
Ale są inni płatnicy, którzy po
prostu nie płacą, zalegają nam
z podatkami.

zaciągnięte, które wydano na
różne inwestycje. Bazowaliśmy
więc głównie na tym, co udało się
nam pozyskać.
- Tutaj kluczowa sprawa to
ściąganie zaległości podatkowych od największego dłużnika
gminy, czyli huty.
- Niezupełnie, bo trzeba jasno
powiedzieć, że w zeszłym roku
ściągalność w przypadku huty była
bardzo dobra. Udało się uzyskać
więcej pieniędzy niż to zakładaliśmy
w budżecie. Ale są inni płatnicy,
którzy po prostu nie płacą, zalegają
nam z podatkami.
- Rozmawiacie z nimi?
- Oczywiście, z każdym podatnikiem, który zalega rozmawiamy, bo
chcemy poznać przyczynę takich
zaległości. I oczywiście w miarę
możliwości wymóc te podatki, by
gmina mogła utrzymać płynność
finansową. Z zastrzeżeniem, że nie
zależy nam na tym, by za wszelką
cenę wymóc płacenie w sytuacji,
gdy na przykład podatnik jest w naprawdę trudnej sytuacji i wymuszenie podatków mogłoby doprowadzić
do jego upadku. Każdemu w takiej
sytuacji trzeba dać bowiem szansę. Ale nie damy się też zwodzić
za nos.
- Jakie widzi pan zagrożenia
dla budżetu gminy w tym roku?
- Jeśli utrzymamy w tym roku
taki poziom ściągalności podatków
jak w roku ubiegłym, to nie grozi
nam nic złego. Ale pamiętajmy, że
zaczynamy już też inwestować.
- Na przykład?
- Przewidujemy dalszą rozbudowę Domu Kultury - tak zwany II
etap, w którym będziemy prowadzić rozbudowę sali konferencyjnej.
Chcemy też remontować pomieszczenia dla orkiestry dętej. W sumie
jest to wydatek rzędu 2 milionów
złotych, ale zabiegamy też tutaj
o środki unijne - złożyliśmy wnioski,
które obecnie podlegają ocenie.
- A propos Domu Kultury
- wśród słuchaczy i muzyków
słychać narzekania na akustykę.
- Trudno mi się wypowiedzieć
w tej sprawie. Skoro robiono salę
koncertową w poprzednich latach,
to projektant wiedział na jakim materiale pracuje i wszystko powinien
zapewnić, w tym akustykę. Ja nie
odbieram jej negatywnie. Być może
muzycy odbierają to inaczej.

- Teraz pieniądze własne gminy potrzebne są na tak zwany
wkład własny do projektów unijnych. O jakich projektach mówimy?
- Staramy się o dofinansowanie
do Domu Kultury: poziom dofinansowania może sięgnąć około 80
procent, czyli musimy mieć około 400 tysięcy złotych własnych
środków. A pamiętajmy, że musimy
zabezpieczyć środki na całość inwestycji, bo ich zwrot następuje
dopiero po zakończenie robót.

Ponadto w tym roku musimy już
zwrócić wiele uwagi na remonty
lub budowę nowych dróg w miejscowościach skanalizowanych.
Mieszkańcom trzeba przywrócić
infrastrukturę. Wkrótce ogłosimy
przetarg na ulicę 1 Maja w Biestrzynniku, Brzozową w Chobiu,
w Krasiejowie - ulica Zielona i w
Schodni - ulica Dolna. Potem zobaczymy: jak po przetargu ceny
spadną plus pieniądze z nadwyżki wypracowanej za ubiegły rok
to część tych środków będziemy

(..) z każdym podatnikiem, który zalega rozmawiamy, bo chcemy
poznać przyczynę takich zaległości. I oczywiście w miarę możliwości
wymóc te podatki, by gmina mogła utrzymać płynność finansową.
Z zastrzeżeniem, że nie zależy nam na tym, by za wszelką cenę
wymóc płacenie w sytuacji, gdy na przykład podatnik jest w naprawdę
trudnej sytuacji i wymuszenie podatków mogłoby doprowadzić do
jego upadku. Każdemu w takiej sytuacji trzeba dać bowiem szansę.
Ale nie damy się też zwodzić za nos.
Tak samo zabezpieczamy
środki na remont Przedszkola nr
2. Chcieliśmy tę inwestycję realizować w tym roku, ale się okazało, że
wnioski wprawdzie zostały już teraz
zebrane, ale rozpatrzone zostaną
w okresie wakacji 2017r. A tylko
w wakacje możliwy jest remont,
więc inwestycja przesunie się nam
na rok 2018.
Do końca kwietnia tego roku
zakończymy budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Jest to inwestycja też
współfinansowana przez marszałka
województwa i ministerstwo sportu.
Na to zadanie otrzymaliśmy 100
tysięcy złotych, natomiast po przetargu inwestycja wyniosła w sumie
220 tysięcy.

próbowali przekazać na remonty kolejnych dróg. Ale dotyczy to
także miasta, gdzie chcemy wyremontować ulicę 22 Lipca, przygotować się dokumentacyjnie do
ulicy Dębowej w Ozimku oraz Krótkiej, koło sklepu Biedronka, gdzie
nie ma nawet odwodnienia, więc
trzeba zrobić remont generalny.
- Mamy już w Ozimku także
budżet obywatelski.
- Tak, mamy już także tę nowinkę. Będzie realizowana po raz
pierwszy. W jego ramach sami
mieszkańcy wybrali zakończenie
budowy trybun i oświetlenia na stadionie miejskim, budowę dodatkowych miejsc parkingowych na ulicy
Korczaka oraz zakup komputerów
do biblioteki przy Domu Kultury.
- Dziękuję za rozmowę.

25. Finał WOŚP w Ozimku

Rozbudowa Żłobka Samorządowego zakończona

Graliśmy w Zespole Szkół Większy żłobek
Tegoroczny, 25. finał WOŚP odbył się w Zespole Szkół w Ozimku. Od rana wolontariusze kwestowali na ulicach miasta i wiosek
naszej gminy. Działając wspólnie, zebraliśmy dla WOŚP około 28
tysięcy złotych!
Po południu w budynku Zespołu
Szkół czekało sporo atrakcji na
każdego, kto chciał wesprzeć zbiórkę pieniędzy na ratowanie życia
i zdrowia dzieci oraz przyczynić
się do zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom. Wielką popularnością cieszyły się sportowe
potyczki dzieci i rodziców, a także
kącik plastyczny, w którym można
było m.in. wykonać sobie „niebanalny makijaż” całej twarzy. Sporo
entuzjastów zdobyło nasze szkolne
Studio Foto. Najwięcej amatorów
zyskały jednak domowe ciasta,
które upiekły niezawodne mamy

naszych uczniów. Miłośnicy gadżetów WOŚP mogli w sklepiku
wybierać wśród koszulek, toreb,
kubków, kalendarzy czy odblaskowych serduszek. Niezwykłych emocji dostarczył trójmecz siatkówki,
rozegrany między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Wszyscy
podziwiali też pokazy taneczne
i sportowe naszych uczennic.
Bardzo dziękujemy wszystkim
mieszkańcom gminy za życzliwość,
a sponsorom - Piekarni Łubowski
oraz sklepom „Multi” i „Herdes” za
wsparcie naszych imprez.
Sztab WOŚP

… i w Domu Kultury
W ramach 25. Finału WOŚP Dom Kultury zaprosił w południe
mieszkańców Ozimka na rodzinny seans filmowy „BFG - Bardzo
Fajny Ginant”, najnowszy film Stevena Spielberga oparty na popularnych książkach Roalda Dahla.

O godzinie 18.00 odbył się koncert „Pokój na Ziemi” w wykonaniu
zespołu Gospel Rhytms, który zaprezentował znane i mniej znane
kolędy w rozrywkowych aranżacjach, głównie w stylu gospel. Jest
to rodzaj muzyki chrześcijańskiej,
której korzenie sięgają XIX wieku,
kiedy wykonawcami tego gatunku
byli czarnoskórzy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Słowo gospel
jest zestawieniem słów God - Bóg

W grudniu zakończono realizację projektu rządowego, którego
celem było zwiększenie ilości miejsc w Żłobku Samorządowym
w Ozimku.

oraz spell - mówił. W takim połączeniu oznacza ono głoszenie
Ewangelii o zmartwychwstałym
Jezusie Chrystusie, który nas
zbawił i otworzył bramy do nieba. Wstępy na obie imprezy były
bezpłatne, a zarówno seans jak
i koncert odbywały się przy pełnej
widowni. W hollu DK można było
wrzucać datki do skarbonek wolontariuszy WOŚP.
(d)

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pod koniec
2015 roku ogłosiło otwarty konkurs
ofert na finansowanie wspierania
zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
„MALUCH - edycja 2016”. Gmina
Ozimek w lutym 2016r. złożyła
ofertę konkursową do Wojewody
Opolskiego. Projekt został zaopiniowany pozytywnie i w czerwcu została podpisana umowa
o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Po etapie projektowania,
ruszyły prace ogólnobudowlane,
elektryczne, wodnokanalizacyjne.
Powstały m.in. bawialnia, sypialnia,
toalety dla dzieci i personelu, szatnia, pomieszczenie dla personelu,
pomieszczenie gospodarcze, sala
ćwiczeń, toaleta przy sali, salka
rehabilitacyjna, hol i biuro. Grupa

została wyposażona w zabawki
i pomoce dydaktyczne, zakupiono
pralko-suszarkę, odkurzacz, przewijaki i inne niezbędne elementy
wyposażenia. W związku ze zwiększeniem ilości dzieci doposażono
również kuchnię.
Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń w grudniu do
rejestru żłobków wpisano nowy
oddział dla 20 dzieci.
Wartość projektu wyniosła
467 066,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie 369 920,80 zł.
Obecnie w żłobku jest 85 miejsc dla
dzieci w wieku do lat 3.
Dnia 2 stycznia br. burmistrz
Jan Labus odwiedził małych podopiecznych i złożył życzenia noworoczne dzieciom oraz kadrze.
Iwona Wiercińska

200 lat!
29 listopada 2016 r. w do Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku przybyli
kolejni nestorzy, którzy świętowali urodziny oraz rocznice zawarcia
związku małżeńskiego z miesiąca października. Życzenia i gratulacje
złożyli im burmistrz Jan Labus i Kierownik USC Ewa Bronder.
95. rocznicę urodzin świętowała
Maria Stawiarska (w towarzystwie
córki Heleny i zięcia Józefa) z Krzyżowej Doliny, natomiast 85. rocznicę
urodzin obchodzili: Regina Czaja (z
córką Krystyną i wnuczką Jolantą)
z Pustowa, Jadwiga Jendrzej (z
synem Jerzym) z Antoniowa oraz
Elfryda Kulig (z synem Norbertem)
z Krasiejowa. Zaś 80. urodziny
świętowali Janina Gruszka (przybyła z córką Heleną) z Grodźca,
Teresa Feliks (w towarzystwie
syna Wilibalda) z Krzyżowej Doliny, Krystyna Kroll (z córką Heleną)
z Krasiejowa oraz Hubert Sowa
z Pustkowa.

Jadwiga i Alojzy Żurek.

Jubilaci urodzinowi.

Szmaragdowe Gody Małżeńskie (55. rocznicę pożycia małżeńskiego) obchodzili: Jadwiga i Jan
Niesłony (z wnukiem Waldemarem
i jego żoną Żanetą) z Antoniowa oraz
Jadwiga i Alojzy Żurek z Ozimka.
Natomiast Złote Gody Małżeńskie
(50. rocznicę) świętowali Rozalia
i Józef Supel (przybyli z córką Lucyną) z Grodźca oraz Adelajda i Józef
Kulik (w towarzystwie córki Ireny
i syna Marka) z Ozimka.
Do życzeń przyłącza się także
redakcja Wiadomości Ozimskich.
Marcin Widera
Elfryda Kulig z synem Norbertem.

Teresa Feliks z synem Wilibaldem.

Janina Gruszka z córką Heleną.

Krystyna Kroll z córką Heleną.

Hubert Sowa.

Urodziny ks. M. Demarczyka
24 grudnia, w wigilię Świąt Bożego Narodzenia, proboszcz parafii w Ozimku
ks. Marian Demarczyk obchodził 53. rocznicę urodzin.
O godzinie 6.30 odprawił uroczystą
mszę świętą dziękczynną w koncelebrze
z ks. Kamilem Sowadą i ks. diakonem
Wojciechem Kuzyszynem. Mszę tradycyjnie uświetniła orkiestra. Po odśpiewaniu dziękczynnego Te Deum Laudamus
delegacja Rady Parafialnej, burmistrz
Ozimka Jan Labus, służba liturgiczna,
Marianki oraz wiele innych grup działających w naszej parafii złożyło pro-

Jadwiga Jendrzej z synem Jerzym.

boszczowi życzenia, wręczając wiązanki
kwiatów. Proboszcz bardzo serdecznie
podziękował za udział parafian w mszy
świętej. Wiele delegacji przyszło także
po mszy świętej do zakrystii, by złożyć
proboszczowi urodzinowe życzenia.
Do złożonych życzeń przyłącza się
także redakcja „Wiadomości Ozimskich”.
(nies)

Rozalia i Józef Supel z córką Lucyną.

Mikołajki w OSP Antoniów
W sobotę 10 grudnia na placu koło remizy OSP Antoniów odbyła się wielka impreza mikołajkowa. Jej organizatorami byli: sołtys, Rada Sołecka i OSP Antoniów.

Maria Stawiarska z córką Heleną i
zięciem Józefem.

Adelajda i Józef Kulik z córką Ireny i
synem Markiem.

Regina Czaja z córką Krystyną i
wnuczką Jolantą.

Jadwiga i Jan Niesłony z wnukiem
Waldemarem i jego żoną Żanetą.

Dzieci z rodzicami przybyły bardzo
licznie i z niecierpliwością czekały na
przybycie oczekiwanego gościa, którego
z powodu braku śniegu przywieźli na
lawecie, siedzącego w wygodnym fotelu, członkowie OSP. Mikołaj przywiózł
kilka worków prezentów. W sumie 120
dzieci otrzymało paczki ze słodyczami.
Uczestnicy imprezy byli częstowani bigosem, ciastkami i ciepłą herbatą, a dorośli
również grzańcem.

Na spotkanie z Mikołajem przybył
również burmistrz Jan Labus, któremu
Zarząd OSP serdecznie podziękował za
dofinansowanie tej wspaniałej imprezy
Podziękowania należą się także członkom Rady Sołeckiej za przygotowanie
potraw, prowadzącemu imprezę Dawidowi Mielniczkowi oraz druhom OSP
za pomoc w organizacji.
(nies)

W Gminie Ozimek:

Dzisiaj i jutro gospodarki wodno-ściekowej
Koniec starego roku i początek nowego to wyjątkowy czas, który z jednej
strony sprzyja licznym przemyśleniom, podsumowaniom i analizom, a z drugiej
jest to czas nowych planów i wyzwań. Zatem również i my spójrzmy z pewnej
perspektywy na ostatnie kilka lat, w których wydarzyło się wile w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie, a także na kolejny kilkuletni
intensywny okres, który przed nami. Zarówno na to co było i jest dobre, jak
i na to, co ciągle jeszcze wymaga poprawy oraz nakładu sił i środków.
Lata 2010-2015 to okres realizacji
przez PGKiM przy wsparciu finansowym
UGiM ogromnego zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Ozimek
połączonej z gruntowną modernizacją
ujęć wody. Projekt inwestycyjny zakończony i rozliczony został w 2016roku.
Łączna kwota dotychczasowych nakładów inwestycyjnych wyniosła ponad
66 mln zł. Zadanie to finansowane było
w dużej części z środków unijnych (38
mln zł), a pozostała ogromna część
finansowania pochodziła ze środków
własnych PGKiM oraz zaciągniętej
i spłacanej wspólnie z UGiM pożyczki
z WFOŚiGW w Opolu. Do roku 2021
pozostaje ciągle jeszcze do spłaty ok.
10,3 mln zł. W ramach zrealizowanych
inwestycji w części dotyczącej budowy
kanalizacji na terenie aglomeracji „Ozimek” wybudowano około 100 km sieci
kanalizacji sanitarnej i podłączono do
niej dodatkowych 6.480 mieszkańców
gminy Ozimek. Obecnie do zbiorczych
systemów kanalizacji sanitarnej podłączonych jest ok. 90% mieszkańców
naszej gminy.
Mimo licznych inwestycji już zrealizowanych, na obszarze gminy Ozimek nadal występują obszary nieobjęte
zbiorczym systemem odprowadzania
ścieków. Dotyczą one w szczególności miejscowości Schodnia i Mnichus,
znacznej części miejscowości Pustków,
a także mniejszych rejonów pozostałych miejscowości. Spółka podczas
planowania każdej inwestycji oprócz
kryteriów środowiskowych i konieczności zaspokojenia potrzeb mieszkańców
bezwzględnie musi uwzględniać również
kryterium efektywności kosztowej, które
zagwarantuje stabilność lokalnej polityki cenowej w zakresie opłat za odbiór
i oczyszczanie ścieków. Zarząd przystępując do realizacji zadania nie może też
dopuścić do zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa, w tym przede
wszystkim musi zapewnić niezakłócony
proces spłaty zaciągniętych pożyczek.
Musimy mieć również na uwadze potrzeby inwestycyjne i spłaty zobowiązań
finansowych związanych z pozostałymi
równie ważnymi obszarami działalności firmy związanymi m.in. z produkcją
i dystrybucją energii cieplnej dla Ozimka,
gospodarką mieszkaniową oraz szeroko pojętymi usługami komunalnymi.
Według przyjętych założeń krajowych
i unijnych głównym celem zbiorowego
odprowadzenia ścieków jest realizacja
systemów kanalizacji zbiorczej na terenach o skoncentrowanej zabudowie.
Stąd też każdorazowo przy wnioskowaniu o dofinansowanie środków unijnych
konieczne staje wykazanie, że realizacja planowanej inwestycji prowadzona

będzie na obszarze z zachowaniem
wymaganego wskaźnika koncentracji
na poziomie min. 90 mieszkańców na
1 km sieci dla obszarów chronionego
krajobrazu, a poza nimi min. 120 mk/
km sieci. Realizacja tego typu kapitałochłonnych inwestycji, których okres
zwrotu sięga kilkudziesięciu lat, bez
wsparcia z dotacji jest w ogóle niemożliwa. Okres zwrotu zrealizowanych już
projektów kanalizacyjnych określony
został we wnioskach dotacyjnych i pożyczkowych na niemal 67 lat. Obecna
perspektywa dofinansowania inwestycji
ze środków unijnych jest już ostatnią,
z której możemy skorzystać. Z jednej
strony poziom zrealizowanych inwestycji jak na możliwości Spółki i Gminy
jest ogromny, a poziom zobowiązań
pozostających do spłaty bardzo duży z drugiej zaś strony za kilka lat dotacje
unijne na cele wodno-kanalizacyjne
będą już niedostępne. Biorąc to pod
uwagę Zarząd PGKiM w porozumieniu
z Burmistrzem Ozimka podjął decyzję
o przygotowaniu i złożeniu kolejnego
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla
obszaru o skoncentrowanej zabudowie w miejscowościach dotąd zupełnie
nieskanalizowanych Schodnia i Pustków. Jest to ostatni obszar aglomeracji
Ozimek dla, którego można starać się
jeszcze o dofinansowanie w ramach
POIiŚ 2014 - 2020, gdzie wymagany
wskaźnik koncentracji wynosi min. 120
Mk/km sieci. Pod koniec października
2016 r. Spółka otrzymała zwrotną informację o spełnieniu kryteriów formalnych
i merytorycznych I stopnia. Obecnie trwa
dalsza ocena merytoryczna II stopnia
naszego wniosku. Realizacja tego zadania inwestycyjnego (w przypadku
uzyskania dofinansowania) obliczonego
na ponad 12 mln zł będzie wymagała
zaangażowania środków własnych na
poziomie ok. 5 mln zł.
W najbliższej przyszłości czeka nas
również dalsza rozbudowa i modernizacja mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie. Z uwagi na
znaczne zużycie części obiektów oraz
kończącą się w roku 2020 perspektywę
finansowania projektów infrastrukturalnych w ramach Funduszu Spójności,
władze Spółki zleciły opracowanie koncepcji jej koniecznej modernizacji. Już
z wstępnie przeprowadzonej analizy
wynika, że część obiektów, maszyn
i urządzeń wymaga modernizacji i rozbudowy. Zatem koniecznie dla rozwoju
infrastruktury i środowiska musimy podjąć kolejne wyzwanie i zabezpieczyć
środki finansowe także i na tę inwestycję, bez której sprawne funkcjonowanie
systemów kanalizacji zbiorczej będzie
niemożliwe.

Niezależnie od wyniku oceny w/w
projektu, Spółka w dalszym ciągu będzie
starała się realizować inwestycje związane z budową mniejszych odcinków kanalizacji sanitarnej w miarę możliwości
i potrzeb, kierując się przy tym racjonalnymi kryteriami. Musimy zawsze jednak
pamiętać, że poziom poniesionych już
nakładów oraz kilkudziesięcioletnia perspektywa ich amortyzacji powodują, że
każda kolejna zrealizowana inwestycja
wpływać będzie na wzrost i tak już niemałych taryfowych stawek cen i opłat
za odprowadzenie ścieków. Poza tym,
niezależnie od możliwości finansowych,
zadań Gminy oraz misji użyteczności
publicznej Spółki, znaczne rozproszenie
pozostałej istniejącej zabudowy powoduje, że ujecie 100% terenu w zamknięte
zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej
nigdy nie będzie możliwe.
Wszystkich właścicieli nieruchomości dotyczy obowiązek postępowania
zgodnie z przepisami prawa również
w zakresie gospodarki ściekami wytworzonymi na terenie nieruchomości.
W przypadku budynków podłączonych
do zbiorczego systemu sieci kanalizacyjnej wymóg ten jest spełniony poprzez
podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
na podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej oraz odbiór i oczyszczanie
ścieków. Natomiast pozostałe nieruchomości położone na terenach, które nie
są ujęte w systemy kanalizacji zbiorczej
muszą być wyposażone w szczelne
zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości,
gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do
przepełnienia szamba oraz w sposób
uniemożliwiający odpływ nieczystości
ze zbiornika. Natomiast w przypadku
posiadania przydomowej oczyszczalni
ścieków, w celu zapewnienia jej prawi-

dłowego funkcjonowania, należy usuwać
osady ściekowe, powstające podczas
pracy tej instalacji, z częstotliwością
określoną w instrukcji jej eksploatacji.
Odprowadzanie ścieków do ziemi
prowadzi do zanieczyszczenia gleby
i wód podziemnych. Ścieki z szamba
oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków to siedlisko niebezpiecznych
bakterii i wirusów. Dlatego należy sobie
zdać sprawę, że to mieszkańcy muszą
dbać o czystość i porządek w miejscu,
w którym mieszkają, a tym samym
o zdrowie swoje i swoich sąsiadów.
Aby walka z procederem nielegalnego wylewania nieczystości ciekłych
mogła zakończyć się kiedyś sukcesem
każdy z nas powinien zacząć od siebie
i swojego najbliższego otoczenia.
Analizując dwa minione lata informujemy, że poziom wywozu nieczystości
płynnych w roku 2016 wzrósł tylko nieznacznie w stosunku do roku 2015, bo
zaledwie z ok. 5% do 6% w stosunku do
ilości wody pobranej przez mieszkańców
zamieszkujących nieskanalizowane obszary gminy. Pozostałe 94% nieoczyszczonych ścieków trafia bezpośrednio do
środowiska. PGKiM prowadzi szczegółową ewidencję w zakresie zużycia
wody, odprowadzenia i wywozu ścieków
sanitarnych ze wszystkich nieruchomości Gminy, stosowną ewidencję prowadzą również pozostałe firmy posiadające
zezwolenie na transport nieczystości
płynnych na naszym terenie. Dane te
pokazują, że ok. 50 tysięcym3 zawartości
szamb i przydomowych oczyszczalni
ścieków rocznie trafia w nielegalny sposób bezpośrednio do gleby lub zbiorników wodnych naszej Gminy, powodując
ich systematyczne zanieczyszczenie
środowiska, w którym wszyscy żyjemy,
pracujemy i mieszkamy.
Nie pomagają w tym zakresie wielokrotne apele Burmistrza Ozimka, pracowników UGiM i PGKiM, spotkania
z mieszkańcami oraz artykuły i informacje prasowe. Jak dotąd niewielki

skutek przyniosły również zapowiedziane jeszcze w ubiegłym roku kontrole
urzędników UGiM. Na zwiększenie ilości
ścieków dowożonych do oczyszczalni
ścieków nie wpłynął w zauważalnym
stopniu nawet nowy preferencyjny cennik obowiązujący w PGKiM od lipca
2016 do grudnia 2016 roku promujący
regularne opróżnianie zbiorników o dużej pojemności do 7 m3. Wychodząc
również naprzeciw właścicielom szamb
o małej pojemności, PGKiM uruchomiło
usługę tzw. wywozu łączonego, z której
skorzystało także niewielu mieszkańców
(było bowiem zaledwie 10 takich wywozów). Od niedawna firma dysponuje również nowym sprzętem umożliwiającym
wywóz nieczystości z terenu posesji
o utrudnionym dojeździe do zbiornika.
Cena wywozu nieczystości płynnych
z posesji jest oczywiście wyższa od
stawek cen za wprowadzenie ścieków
do systemów kanalizacyjnych. Przy
założeniu regularnego wywozu na poziomie 7m3 w przypadku PGKiM jest
to ok. 24,00 za m3. Wynika to z faktu,
iż zarówno PGKiM jak i pozostałe firmy
wywozowe ponoszą - oprócz kosztów
oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie - także koszty pracy sprzętu
i ludzi świadczących te usługi. I mimo
najszczerszych chęci nie da się tego
„przeskoczyć”, nawet stosując stawki
umożliwiające jedynie pokrycie tych
kosztów. Nie zmienia to faktu, że statystyczny właściciel posesji wyposażonej
w zbiornik bezodpływowy poniósł koszty
odpowiadające kosztom odprowadzenia
ścieków z nieruchomości skanalizowanej - poziom zgodnego z przepisami
prawa opróżniania tych zbiorników
powinien wynosić przynajmniej 40%,
a wynosi obecnie ok. 6%- przy wymaganych 100%.Wziąwszy to pod uwagę
oraz wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców terenów nieskanalizowanych Zarząd PGKiM podjął decyzję,
o przedłużeniu do 30 czerwca 2017 roku
preferencyjnych zasad polegających na
stosowaniu dla wszystkich dostawców
nieczystości ciekłych, którzy zlecają
usługę wywozu przez Spółkę po raz
pierwszy - stawek cen jak dla wywozów
regularnych, tj. przynajmniej raz w miesiącu. Szczegółowe informacje można
uzyskać telefonicznie w PGKiM lub na
stronie internetowej Spółki.
Zgodnie z treścią artykułu 6 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U.
1996 Nr 132 poz. 622) właściciele tych
nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania
z usług wykonywanych przez gminną
jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
przez okazanie takich umów i dowodów
uiszczania opłat za te usługi.
Na grudniowej sesji Rada Miejska w Ozimku, biorąc pod uwagę

konieczność gruntownej poprawy sytuacji w zakresie legalnego wywozu
i oczyszczania nieczystości płynnych
z terenów nieruchomości nieobjętych
kanalizacją zbiorczą podjęła uchwałę
o konieczności dokumentowania realizacji tego obowiązku poprzez posiadanie
dodatkowo potwierdzenia wprowadzenia
nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
(oczyszczalni).Zatem informujemy i prosimy mieszkańców posesji niepodłączonych do systemów kanalizacji zbiorczej
o dokumentowanie korzystania z usług
wywozu nieczystości płynnych poprzez
zawieranie umów i przechowywanie
dowodów opłat za takie usługi (rachunków), które muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, a od 1 stycznia
2017 roku także potwierdzeń wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji
zlewnej (odcinków dla właściciela nieruchomości). Jednocześnie jako PGKiM
informujemy, iż w przypadku wywozów
świadczonych przez naszą Spółkę oraz
wszystkich pozostałych przewoźników
posiadających stosowne zezwolenie
UGiM działających na terenie Gminy
- wprowadzony dodatkowy obowiązek
dokumentacyjny nie będzie się wiązał
z żadną dodatkową niedogodnością dla
zlecających usługę właścicieli posesji.
Wymagane potwierdzenie przekazania
nieczystości płynnych do stacji zlewnej
zostanie dostarczone Państwu przez
PGKiM lub inną realizującą usługę firmę razem z rachunkiem/fakturą za tą
usługę. Potwierdzenia te wystawiane
są przez stację zlewną PGKiM zarówno
dla przewoźnika jak i dla zleceniodawcy
(mieszkańca), a obowiązkiem PGKiM
oraz innych firm wywozowych (na podstawie zawartych z nami umów) jest
dostarczenie stosownego egzemplarza
dla zlecającego odbiór nieczystości.
Szanowni Państwo, spróbujmy razem zmienić swoje otoczenie. Zacznijmy
bardziej dbać o nasze środowisko.
Zachęcamy do korzystania usług
PGKiM lub innych firm działających na
terenie naszej Gminy, posiadających
stosowne zezwolenia w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości płynnych.
Informacje w tym zakresie można pozyskać w UGiM w Ozimku lub na stronie
internetowej urzędu.
Od początku roku 2017 obowiązują
na terenie naszej Gminy nowe taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wniosek taryfowy zgodnie z przepisami
składany jest przez PGKiM co roku,
poddawany analizie i kontroli przez Burmistrza, a następnie zatwierdzany (lub
nie) uchwałą rady Miejskiej. Na rok 2017
po raz kolejny na tym samym poziomie
utrzymane zostały stawki cen i opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Pomimo naturalnego wzrostu kosztów
eksploatacji ujęć i sieci wodociągowej
dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie systemu przy
niezmienionych stawkach cen i opłat.
Istotne zmiany w tym zakresie mogą
wywołać planowane przez ustawodawcę
zmiany w Prawie Wodnym.Z kolei utrzy-

manie niezmienionych cen i stawek opłat
niestety było niemożliwe w stosunku do
cen za odprowadzenie ścieków sanitarnych, które wzrosły tylko nieznacznie
tak, aby Spółka mogła pokryć koszty
eksploatacji ogromnej i stale rosnącej
sieci kanalizacyjnej, a jednocześnie
spłacać zadłużenie wynikające ze zrealizowanych inwestycji. Jednocześnie
tak Gmina jak i Spółka muszą stale
pamiętać o koniecznych kolejnych inwestycjach opisanych powyżej. Musimy
pamiętać, że zrealizowane w ciągu kilku
ostatnich lat wielkie i bardzo potrzebne
dla mieszkańców naszej gminy projekty
inwestycyjne związane głównie z rozbudową kanalizacji sanitarnej mają swoje
konsekwencje w postaci stosunkowo
wysokich kosztów ich utrzymania, które
zgodnie z przepisami muszą być pokryte wyłącznie wpływami związanymi
z ich eksploatacją. Oznacza to, że pomimo wspomnianego bardzo długiego
okresu amortyzowania tych nakładów
(67 lat) średnie ceny odprowadzania
i oczyszczania ścieków w naszej gminie przekraczają 10 zł/m3. Podobnie,
wygląda to w bardzo wielu miejscach
w Polsce o zbliżonej wielkości kanalizowanych obszarów, wielkości gmin
i zakresie zrealizowanych inwestycji.
Łączna cena 1m3 wody i ścieków dla
gospodarstw domowych w roku 2017
wyniesie 13,76 zł za 1m3 i jest niższa
niż np. w gminach sąsiednich, takich
jak Turawa, Gogolin czy Zawadzkie,
które również zrealizowały duże projekty unijne. Niemniej to nie znaczy,
że niska, zatem podejmowanie decyzji
o kolejnych inwestycjach związanych
z dalszą rozbudową sieci wymaga zarówno od Spółki jak i od władz gminy
wielkiej rozwagi i odpowiedzialności.
Z jednej strony potrzeby mieszkańców
terenów nieskanalizowanych, misja użyteczności publicznej oraz kończąca się
dostępność środków unijnych, z drugiej
zaś - rachunek ekonomiczny i fakt, że

każda kolejna inwestycja wpływa nieubłaganie na wzrost stawek taryfowych.
Patrząc w przyszłość nie możemy
nie myśleć o ułatwieniu naszym mieszkańcom dostępu do usług i szeroko
pojętego kontaktu ze spółką komunalną poprzez środki przekazu elektronicznego. Poza wieloma aspektami
związanymi z usprawnieniem procesu
zarządzania, dokładności i szybkości
przepływu informacji - m.in. ten cel przyświecał podjętej przez Zarząd PGKiM
w ubiegłym roku decyzji o rozpoczęciu
wdrożenia zintegrowanego systemu
informatycznego. Docelowo umożliwi
to m.in.. uruchomienie elektronicznego
biura obsługi klienta, w tym np. kontakt
mailowy dotyczący odczytów wodomierzy, zgłaszania awarii itp. Rozpoczęliśmy
również testowanie wodomierzy z odczytem radiowym, które umożliwiają
zebranie danych dotyczących zużycia
wody bez wchodzenia na teren posesji.
Tego typu projekty, zarówno te już realizowane jak i te, które dopiero przed
nami podejmowane są przez nas przede
wszystkim po to, aby jak najlepiej i najefektywniej realizować naszą i władz naszego samorządu misję służenia stałej
poprawie komfortu życia mieszkańców
naszej Gminy.
I TEGO BĘDZIEMY SIĘ TRZYMAĆ.
Mirosław Wiciak

Powodzenia
w realizacji Państwa planów i
postanowień
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2017 Roku
życzą
Zarząd i Pracownicy PGKiM Sp.
z o.o. w Antoniowie

Ozimek volans
W starej kopalni iłu, gdzie w 2003 roku odkryto najstarszego
roślinożernego dinozaura, zespół prof. Jerzego Dzika z Instytutu
Paleontologii PAN odkrył skamieniałości niezwykłego latającego gada, przodka pterozaurów - prawdopodobnie pierwszego
na świecie.

najstarsze są tego samego wieku
co ozimek. Ich skrzydła tworzyły
przednie kończyny, które tak jak
u nietoperzy miały błonę lotną
rozciągająca się od wydłużonych

dem przypominał nieco dzisiejsze
krokodyle, zresztą odlegle z nim
spokrewnione. Jego masywna
czaszka wyposażona była w szereg dużych ostrych zębów.

Ozimek miał bardzo długą
szyję i kości kończyn, zarówno
przedniej, jak i tylnej. Sama błona
lotna nie została znaleziona, gdyż
miękkie części bardzo rzadko zachowują się w stanie kopalnym
(choć w Krasiejowie zachowały
się, na przykład, skrzela małża), to
wygląd szkieletu i puste w środku
kości nie pozostawiają złudzeń, że
było to zwierzę latające.
Największe osobniki miały
90 cm długości, ale w materiale kopalnym dominują mniejsze,
o pojedynczych kościach kończyn
do 10 cm długości przy średnicy
3 mm. Gady te zapewne żywiły
się owadami i małymi kręgowcami. Nie były blisko spokrewnione
z pterozaurami, które błonę lotną
miały rozpiętą głównie na wydłużonych palcach kończyn przednich.
W okresie, gdy nad Krasiejowem
latały ozimki, czyli ok. 230 milionów lat temu, dopiero zaczynała
się epoka dinozaurów.
Stanowisko paleontologiczne
w Krasiejowie jest niezwykle bogate w skamieniałości zwierząt.
Znajduje się je między innymi
w osadach meandrującej rzeki
i okresowego jeziora sprzed 230
milionów lat - z epoki późnego
triasu. - Dzięki procesowi mineralizacji szczątków możemy tam
odkrywać doskonale zachowane
skamieniałości zwierząt wodnych,
na przykład małży, u których zachowały się nawet skrzela - mówi
prof. Dzik. W tym miejscu przed
kilkunastu paleontolodzy zaczęli
odkrywać dziwne kręgi oraz struktury kostne na piersi, podobne
do ptasich, które nie pasowały
do żadnego stworzenia znanego
z tamtych czasów. Kiedy w końcu
odnaleziono też fragmenty czaszki, okazało się, że to zupełnie
nowe zwierzę, którego nie znaleziono nigdzie indziej na świecie.
- Zwierzę miało patyczkowane
i cieniutkie nóżki, stosunkowo długą głowę oraz wyjątkowo długą
szyję. Szybowało w powietrzu za
pomocą błony lotnej na tylnych
kończynach - opowiada prof. Dzik.
Paleontolodzy nazwali go Ozimek

palców po tylne kończyny. Mogły
więc na pewno aktywnie latać.
Choć największe w triasie miały
prawie metr rozpiętości skrzydeł,
to ich ciała były znacznie mniejsze
od ozimka.
Jak wyglądał świat Ozimka?
W czasach późnego triasu Ziemia wyglądała zupełnie inaczej
niż obecnie. Lądy tworzyły jeden
superkontynent Pangeę, który
zewsząd otoczony był oceanem
Panthalassą. Klimat był suchy
i ciepły. Bieguny były wolne od
czap lodowych, a większość terenu prawdopodobnie zajmowały pustynie.
Obszar dzisiejszego Krasiejowa znajdował się wówczas w strefie klimatu podzwrotnikowego.
Klimat ten cechował się wyraźną
sezonowością. Występowały dwie
pory roku, sucha i deszczowa.
W krajobrazie dominowały lasy
iglaste. Prawdopodobnie to one
stanowiły środowisko życia ozimka.
Szybując z drzewa na drzewo, mógł on uciekać przed nadrzewnymi drapieżnikami, a może
i polować. Największym lądowym
drapieżnikiem Krasiejowa był
wówczas gad Polonosuchus silesiacus. Miał ponad 3 m długości
i około 70 cm wysokości. Wyglą-

Ozimek nie był jednak dla niego atrakcyjną zdobyczą, chyba
że spadł na ziemię. Polonozuch
prawdopodobnie polował głównie
na pospolicie wówczas występujące w Krasiejowie aetozaury z gatunku Stagonolepis olenkae. Te
wszystkożerne zwierzęta dorównywały rozmiarami mięsożernym
polonozuchom. Ich całe ciało pokryte było zbroją kostną, podobnie
jak u współczesnych nam pancerników czy łuskowców. Ich trójkątna
czaszka była zwieńczona ryjkiem,
który prawdopodobnie służył do
rycia i wykopywania pokarmu
z ziemi.
Odkrycie z Krasiejowa oczywiście - jak każde okrycie - podzieliło naukowców. Otóż profesor
Adam Bodzioch z Uniwersytetu
Opolskiego protestuje przeciwko
kategorycznym stwierdzeniom, że
ozimek latał. Twierdzi bowiem, że
nie ma na to jednoznacznych dowodów. Natomiast dr Tomasz Sulej z Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz prof. Dzik przyznają, że teza
o lotnych właściwościach ozimka
to założenie naukowe. Z czasem
powinno być potwierdzone.

volans. To najstarszy znany dziś
przodek wielkich gadów latających
z kolejnych epok - jury i kredy.
W tej chwili badacze poszukują nowych stanowisk, na których
będzie można znaleźć podobne
stworzenia. - Można się spodziewać, że w najbliższych latach nasi
koledzy na świecie przypomną
sobie o znalezionych kiedyś długich, cienkich kosteczkach, których dotąd nie mogli do niczego
dopasować. Możliwe, że to będą
skamieniałości innych gadów latających podobnych do naszego
- mówi prof. Dzik. A w Krasiejowie
być może czekają na odkrycie kolejne niezwykłe stworzenia sprzed
milionów lat.
Choć pierwsze duże zwierzęta latające były ważkami i ponad
300 milionów lat temu miały do 70
cm rozpiętości skrzydeł, to dość
szybko czas dużych owadów się
skończył. Już bowiem 252 miliony lat temu z lądowych gadów
powstali pierwsi szybownicy, a w
przestworzach pozostały jedynie
owady o rozmiarach podobnych
do dzisiejszych.
Pierwszymi aktywnie latającymi kręgowcami były pterozaury.
Najstarsze dobrze zachowane ich
szczątki pochodzą sprzed 215
milionów lat z Włoch. Być może

Na podstawie Newsweek
oraz National Geographic
- opracował Witold Żurawicki

Fundusz Sołecki - plany na rok 2017
W zeszłorocznym, lipcowym wydaniu gazety szeroko przedstawiliśmy czym jest fundusz sołecki i jakie ma znaczenie dla
mieszkańców wsi. W kolejnym, sierpniowym wydaniu zamieszczono harmonogram tworzenia funduszu, opisano jak wygląda
procedura przygotowania i złożenia wniosków oraz wymieniono
zadania własne gminy, na które można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. Zostały również podane do wiadomości mieszkańców kwoty jakimi będą dysponować sołectwa w 2017 roku.
Wszystkie sołectwa z naszej gminy zgłosiły wnioski do
burmistrza Ozimka o przyznanie w roku budżetowym 2017
środków z funduszu sołeckiego. W trzynastu wnioskach zaplanowano łącznie czterdzieści
dziewięć zadań, które zostały
pozytywnie zaopiniowane przez
komisję ds. oceny wniosków oraz
zatwierdzone przez burmistrza.
Zadania wpisane do budżetu
gminy z Funduszu Sołeckiego
na rok 2017 opiewają na łączną
kwotę 277 776,74 zł. Sołectwa
podzieliły przysługujące im kwoty na zadania zgłaszane przez
sołtysów, rady sołeckie i grupy
mieszkańców.
Podział ten przedstawia
się następująco:
SOŁECTWO
ANTONIÓW
Kwotę 10 595,72 zł przeznaczono na koszty utrzymania
świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz doposażenie świetlicy.
Na murowany grill wraz z utwardzeniem terenu i dojściem do
grilla planuje się przeznaczyć
kwotę 7 380,00 zł. Na przeglądy
urządzeń zabawowych i siłowych
oraz naprawy zarezerwowano
1 500,00 zł, a na imprezy kulturalne i sportowe 6 700,00 zł.
Łącznie sołectwo dysponuje pulą
26 175,72 zł.
SOŁECTWO
BIESTRZYNNIK
Sołectwo kwotę 22 144,66
zł rozdzieliło na trzy zadania.
Remont pomieszczeń (łazienek
i kuchni) w świetlicy wiejskiej
oszacowano na 12 000,00 zł.
Na utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół
niej zaplanowano 7 000,00 zł.
Pozostałe 3 144,66 zł planuje się
wydać na imprezy kulturalne dla
mieszkańców sołectwa.

SOŁECTWO
CHOBIE
W Chobiu na prace renowacyjne w świetlicy, przy świetlicy
oraz na placu zabaw zarezerwowano kwotę 8 000,00 zł. Planuje
się zakup oleju opałowego do
świetlicy wiejskiej i utrzymanie
pieca CO, a także zakup paliwa
do kosiarek łącznie za 3 000,00
zł. Natomiast na działalność kulturalną wyodrębniono 2 114,04
zł. Do dyspozycji sołectwa jest
kwota 13 114,04 zł.
SOŁECTWO
DYLAKI
Mieszkańcy Dylak kwotę
26 175,72 zł rozdzielili na cztery
zadania. Świetlica zostanie doposażona w ławo-stoły i krzesła
za kwotę 7 600,00 zł. Ogrodzenie placu zabaw ma kosztować
12 000,00 zł. Natomiast 3 000,00
zł przeznaczono na utrzymanie
zieleni wiejskiej, a 3 575,72 zł
na spotkania i wydarzenia kulturalne.
SOŁECTWO
GRODZIEC
W tym sołectwie mieszkańcy
zadecydowali o przeznaczeniu
pieniędzy na następujące zadania: monitoring przy świetlicy
za 4 000,00 zł, zagospodarowanie terenów przy świetlicy za
2 137,50 zł. Na remont poddasza
Kuźni ujęto w budżecie 6 362,50
zł, a na utrzymanie świetlicy
1 500,00 zł. Tablice ogłoszeniowe kosztować będą 2 675,72 zł,
a doposażenie świetlicy 1 500,00
zł. Na spotkania i wydarzenia kulturalne przeznaczono 8 000,00
zł. Łączna wartość zadań to
26 175,72 zł.
SOŁECTWO
JEDLICE
To sołectwo ma do dyspozycji
kwotę 8 140,65 zł. Na utrzymanie
czystości i zieleni w sołectwie,
bieżące przeglądy i naprawy
przeznaczono kwotę 5 640,65 zł.
Na organizację wydarzeń kultu-

ralnych, takich jak Dzień Dziecka,
Dzień Seniora i Koncert Kolęd
z Mikołajem zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł.
SOŁECTWO
KRASIEJÓW
Mieszkańcy przyjęli do
realizacji zadania na kwotę
26 175,72 zł. Na funkcjonowanie
„Starej Szkoły”, jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia przeznaczono 8 000,00 zł,
natomiast na zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy)
zaplanowano 3 600,00 zł. Ponadto na poprawę estetyki wsi
wygospodarowano 2 500,00
zł, a na działalność kulturalną
i promocję wsi 12 075,72 zł.
SOŁECTWO
KRZYŻOWA DOLINA
To sołectwo rozdysponowało
środki w następujący sposób:
na utrzymanie świetlicy wiejskiej
oraz pozostałych obiektów gminnych i placu zabaw zaplanowano 5 784,01 zł. Na naprawę ulic
tłuczniem wyodrębniono w funduszu kwotę 8 000,00 zł, a na
utrzymanie czystości i porządku
w sołectwie kwotę 3 000,00 zł.
Kolejne zadanie to organizacja
imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych ogólnodostępnych
wg. kalendarza imprez za sumę
7 350,00 zł. Zadania łącznie wyniosą 24 134,01 zł.
SOŁECTWO
MNICHUS
Kwotę 8 795,04 zł przeznaczono na realizację trzech zadań.
Utrzymanie mienia gminy, w tym
zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wyniesie
łącznie 988,50 zł. Utworzenie
siłowni plenerowej na terenie
przyległym do świetlicy wiejskiej
będzie kosztowało 6 650,00 zł.
Na działania kulturalne min. takie jak organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Ojca
i Dziecka oraz spotkania o tematyce świątecznej zaplanowano
1 156,54 zł.
SOŁECTWO
NOWA SCHODNIA
Najmłodsze sołectwo w gminie ma do dyspozycji 26 175,72
zł. Na wykonanie utwardzenia
pod grill i chodnika do wiaty
wiejskiej przeznaczono 1 200,00
zł, natomiast na zakup grilla

1 500,00 zł. Wyposażenie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 2 będzie kosztować 17 975,72
zł. Na utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie zarezerwowano
kwotę 2 000,00 zł. Na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych planuje się przeznaczyć
kwotę 3 500,00 zł.
SOŁECTWO
PUSTKÓW
Do realizacji w roku 2017
zaplanowano utrzymanie zieleni oraz meliorację rowów na
terenie sołectwa wraz z utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Zadanie to będzie
kosztowało łącznie 14 218,30
zł. Na działalność kulturalną mieszkańcy przeznaczyli
2 000,00 zł. Zdecydowano również o doposażeniu świetlicy
wiejskiej w sprzęt AGD za kwotę
2 000,00 zł. Całkowita wartość
funduszu dla Pustkowa wynosi
18 218,30 zł.
SOŁECTWO
SCHODNIA
W Schodni zebranie wiejskie przegłosowało utworzenie
siłowni plenerowej za kwotę
15 000,00 zł. Na utrzymanie
świetlicy przeznaczono 2 000,00
zł, a na utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie 3 000,00 zł.
Na imprezy i spotkania kulturalne planuje się rozdysponować
kwotę 6 175,72 zł. Łącznie do
dyspozycji sołectwa jest kwota
26 175,72 zł.
SOŁECTWO
SZCZEDRZYK
Mieszkańcy Szczedrzyka
przyjęli wniosek, który składa
się z trzech zadań na kwotę
26 175,72 zł. Dla Publicznej
Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku mieszkańcy wnioskowali
o zakup sprzętu nagłaśniającego
za 5 570,00 zł. Kolejne zadanie
to wyposażenie placu zabaw
przy Przedszkolu Publicznym
nr 6 na kwotę 8 000,00 zł. Pozostała kwota 12 605,72 zł została
zabezpieczona na działalność
kulturalną oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa.
W kwocie tej jest ujęty wydatek
majątkowy, tj. zakup przenośnej
altany za kwotę ok. 9 100,00 zł.
Iwona Wiercińska

Szkolna kronika sportowa

Biegam bo lubię

Pomimo okresu świąteczno-noworocznego, uczniowie z gminy
Ozimek brali udział w licznych zawodach sportowych, zorganizowanych na przełomie grudnia ubiegłego i stycznia tego roku.

14 stycznia br. Ozimek dołączył do ogólnopolskiej akcji pod hasłem
Biegam bo lubię prowadzonej przez Fundację Wychowanie przez
Sport. Celem akcji jest zapewnienie cotygodniowych, bezpłatnych
spotkań z trenerem ludziom, którzy biegają lub dopiero chcieliby
zacząć. W akcji udział bierze już ponad 80 lokalizacji w całej Polsce
od Warszawy po… Ozimek.
W każdą sobotę spotykamy się
o godzinie 9:30 na bieżni w Gminnym Zespole Szkół na ulicy Korczaka 12, aby pod czujnym okiem
trenera uczyć się i doskonalić swój
warsztat techniki biegowej. I TY możesz dołączyć do naszej grupy. Potrzebujesz tylko stroju do biegania
i dobrej motywacji. Filozofia bbl jest
oczywista: bieganie to najprostsza
forma ruchu, to taki typ zmęczenia,
który w odpowiedniej dawce jest
korzystny dla zdrowia fizycznego
Dzieci z gminy Ozimek na zawodach wojewódzkich w badmintona.

8 grudnia w Opolu rozgrywano półfinał wojewódzki w piłkę
ręczną chłopców Gimnazjada.
Zwycięstwo i awans do finału wojewódzkiego wywalczyła drużyna
PG nr 29 Opole, drugie miejsce
zajęło PG nr 5 Kluczbork, a trzecie
GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku.
9 grudnia w Głubczycach
odbyły się zawody wojewódzkie w badmintona, w których
uczestniczyło szesnaścioro
dzieci ze szkół gminy Ozimek.
W swoich kategoriach wiekowych
najlepsze miejsca zajęli: 3. Martyna Śliwa (SP nr 1), 2. Zuzanna
Stańczyk (SP nr 3), 3. Zuzanna
Bajor (SP nr 3), 3. Kamil Jarocki
(SP nr 1).
10 grudnia w hali sportowej
GZS odbyły się gminne zawody „Mały Olimpijczyk”. Wśród
dziewcząt trzy najlepsze miejsca zajęły: SP nr 3 Ozimek, PSP
Dylaki i SP Krasiejów, a wśród
chłopców: SP nr 3, SP nr 1 i SP
Krasiejów. Półfinały powiatowe,
rozegrane także w Ozimku, odbyły
się 14 grudnia. Zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców kolejność drużyn była następująca: 1.
PSP Łubniany, 2. SP nr 3 Ozimek,
3. PSP Chrząstowice. Do finału
powiatowego awansowały po dwie
najlepsze drużyny.
20 grudnia w Kolonowskiem
odbył się półfinał wojewódzki

chłopców w mini piłkę ręczną.
Pierwsze miejsce i awans do
finału wojewódzkiego zdobyła
drużyna SP Kolonowskie, drugie
miejsce zajęła SP nr 3 Ozimek,
a trzecie SP nr 4 Brzeg.
21 grudnia w hali sportowej
GZS rozegrano zawody gminne
w piłkę koszykową dziewcząt
i chłopców szkół gimnazjalnych. Pierwsze miejsca zajęły:
drużyna dziewcząt z Gimnazjum
Zespołu Szkół i chłopców z Gimnazjum nr 1 w Ozimku. Półfinał
powiatowy dziewcząt rozegrano
5 stycznia w Tarnowie Opolskim,
gdzie dwa najlepsze, premiowane
awansem miejsca, zajęły drużyny
Gimnazjum ZS w Ozimku i PG
Tarnów Opolski. W rozegranym
11 stycznia finale powiatowym
zwyciężyła drużyna PG Tarnów
Opolski przed PG Czarnowąsy
i Gimnazjum ZS w Ozimku. Półfinał powiatowy chłopców odbył
się 4 stycznia w Ozimku. Do finału
awansowały drużyny Gimnazjum
nr 1 w Ozimku i PG Zagwiździe.
Finał powiatowy, rozegrany 13
stycznia w Niemodlinie, zakończył
się zwycięstwem ZS Niemodlin
przed PG Czarnowąsy, PG Chróścina i Gimnazjum nr 1 w Ozimku.
(jad)

i psychicznego człowieka. Bieganie
kształtuje charakter, zdrowe nawyki
i jest podstawą dobrego życia. Bbl
jest dla tych, którzy bez biegania nie
potrafią (i nie chcą) funkcjonować
i dla tych, którzy jeszcze o tym nie
wiedzą.
Dołącz do bbl już w następną
sobotę, tj. 28 stycznia o godzinie
9:30.
Poniżej kilka zdjęć z zajęć Biegam bo lubię w Ozimku.
Koordynator Joanna Bachłaj

