Cudzych chwalicie … poznajcie swoich!
Blok promujący zespoły muzyczne pochodzące z Ozimka. W tegorocznych obchodach „III Święta Mostu i ŻeliwaDni Ozimka” wystąpią:
BOW-Maria Spólna to wokalistka pochodząca z Ozimka,
która na co dzień gra w duecie
BoW. Została doceniona na
dziesiątkach festiwali oraz kilku
talent show w kraju i za granicą. Wraz z perkusistą Tomkiem
mają na swoim koncie setki zagranych koncertów, nie tylko
w Europie, ale i w USA, a także
występy telewizyjne. Jako muzycy-podróżnicy, wystąpili na
wielu międzynarodowych imprezach integracyjnych w Austrii,
Niemczech, Czechach, Słowacji, Holandii i Wielkiej Brytanii.
Zespół gra własne kompozycje,
będące mieszanką stylów od
popu, przez rock, aż po jazz,
a ich występy na żywo są wyjątkowo energetyczne. Podczas
Dni Ozimka duet wystąpi w poszerzonym składzie. Dołączą do
nich muzycy naszego miasta
oraz gitarzyści z miasta partnerskiego - Heinsberga.
„Ozimek to dla mnie dom,
wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa i czasów szkolnych,
dom kultury, w którym się wychowałam, a dziś znajduje tu
wytchnienie po dalekich muzycznych podróżach.” Maria
Spólna BOW
OzM- Rocznik 90`, raper
optymista pochodzący z Ozimka, aktualnie zamieszkujący
Wrocław. Wyznawca maksymy „jakoś to będzie” co jest widoczne w jego tekstach. Dzięki
wygranej w ogólnopolskim konkursie „Zostań reprezentantem
MassDNM” jak i licznych wyróżnieniach przez czołowe wytwórnie rapowe, zyskał sobie
uznanie fanów i zwolenników
luźnych rytmów i giętkiego flow.
Raper oraz realizator, współpracował z takimi postaciami
jak Zeus, Sitek, Mam na imię
Aleksander, Filipek. Były reprezentant Lucky Dice Colt.
„Ozimek to... przede wszystkim czas mojej młodości! Tam
ukształtowałem charakter i za-

warłem przyjaźni, które trwają
do teraz. To dźwięk huty około
godziny 15-stej, który był dla
mnie symbolem wolnego czasu
i końca lekcji.To również Orlik na
ulicy Leśnej, który pomagałem
sprzątać pracownikom, żeby
móc szybciej zagrać w piłkę na
czymś więcej niż żwir i plecaki
jako słupki. Ozimek to wylęgarnia talentów w każdej dziedzinie, przynajmniej tak było
w roczniku 90` :D”. Mateusz
Macoch OZM
ELEGANCKO - to ozimska
grupa zajmująca się muzyką
rap. Panowie działają od ponad
dekady na rodzimej scenie hip-hopowej. Skład zespołu ulegał
ciągłym zmianom, aż ostatecznie przyjął obecną formę. Aktualnie jego szeregi reprezentuje:
- Katol a prywatnie Michał
Katolik, dźwiękowiec, realizator,
autor tekstów.;
- Obek prywatnie Piotr Obodzień człowiek od genialnych
refrenów ;
- Popu czyli Łukasz Początek - autor tekstów;
- Łukasz Stępień aka Azi,
autor tekstów.
Panowie mają na koncie
kilka teledysków dostępnych
w popularnym serwisie muzycznym Youtube, wiele luźnych
kawałków, a także kilka mixtapów. Aktualnie skład Elegancko pracuje pieczołowicie nad
pełnowymiarową płytą, która
jak mówią członkowie zespołu wyjdzie w bliżej nieokreślonej przyszłości.
„Ozimek to...miłość do stron
rodzinnych, miejsca urodzenia
i wychowania, to duma z miejsca w którym się mieszka. To
miejsce pierwszych kroków,
pierwszych sukcesów i pierwszych porażek, to nasz dom. To
miasto i gmina zamieszkiwana
przez niezwykle kreatywnych
i zdolnych ludzi co między innymi można było zobaczyć w klipie
Elegancko do utworu „Wciąż

lepszym się stajesz”. To miasto
o silnym patriotyzmie lokalnym,
gdzie choć ludzie niejednokrotnie zdając sobie sprawę z licznych wad tego miejsca, wbrew
logice, kochają tą swoją małą
ojczyznę. Zawsze wracając samochodem, nawet z najdalszej
podróży, lubię ten moment, gdy
mijam usytuowaną przy drodze
ZIELONĄ tablicę z BIAŁYM napisem „Ozimek”. Wtedy wiem,
że jestem naprawdę u siebie.
#Więc gdybym miał kiedyś urodzić się znów to tylko w Ozimku
i tylko tu.” Łukasz AZI Stępień
ELEGANCKO
NUTSHELL - wysokoenergetyczny rock, grunge’wy pazur,
zapadające w pamięć melodie
i niepokojąco ujmujący wokal
Kasi Konopki, jednym słowem
ALICE in CHAINS na rockowym
promie ENTERPRISE ! Początki
zespołu sięgają roku 2004.W
roku 2010 NUTSHELL nagrał
debiutancką płytę zatytułowaną „EMOCJE”. 04.08.2011 NUTSHELL wystąpił na XVII
PRZYSTANKU WOODSTOCK
jako laureat konkursu „Pokaż
swój Teledysk”. W roku 2012
po zagraniu przeszło 200 koncertów, wielu zmianach w składzie, następuje rozpad zespołu
i zakończenie działalności. Na
początku 2014 roku zespół
wznawia działalność i energicznie przystępuje do pracy nad
nowym materiałem. Jeszcze
pod koniec tego samego roku
NUTSHELL wchodzi do studia
i rejestruje materiał na najnowszy album. W lutym 2015 roku
NUTSHELL wydaje płytę „BLADY RÓŻ” i rusza w trasę koncertową występując wspólnie
z zespołem Hunter w największych klubach w całym kraju.
W międzyczasie o zespole pisano w Teraz Rock’u i Metal Hammerze, a także na portalach
muzycznych, gdzie Blady Róż
otrzymywał pochlebne recenzje,
a portal Death Magnetic określił
Nutshell jako Polski Underground Roku 2015. Obecnie zespół
pracuje nad nowym materiałem.
„Ozimek to:

Ozimek to żołnierska nuta,
Ozimek to straceńców los,
Ozimek to żołnierska buta,
Ozimek to ofiarny stos.
My, Pierwsza Brygada,
Ozimska gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.
:) :) :) :)”.
Marcin Grabol Grabowski
NUTSHELL
ZBERNY 3000 - zespół
tworzą trzej bracia Bereźniccy
pochodzący z Ozimka.
Zbudowany na zgliszczach
ozimskiego Dummy’s Hump po
dziś, z dumą kontynuuje i propaguje rock’n rollowe tradycje.
Ich muzyka to szeroko rozumiany rock charakteryzujący
się ogromną siłą przekazu, dynamiką oraz surowym, ciężkim
brzmieniem. Nagrali jedną płytę,
która podparta bardzo dobrymi
recenzjami pism muzycznych
pozwoliła grupie zaistnieć na
polskim rynku zdobywając nie
małą rzeszę fanów. Na co dzień
związani są z czołowymi artystami polskiej sceny rockowej.
Tworząc trio oddają wszystko co najlepsze w sile braterskiej krwi. Aktualnie zespół
pracuje nad nową płytą.
Skład:
Michał Bereźnicki - perkusja;
Bolek Bereźnicki - gitara
elektryczna, śpiew;
Roman Bereźnicki - gitara
basowa, śpiew;
„Na Ozimski koncert szykujemy parę nowych, nie granych
dotąd utworów.
Będą też stare, dobre kawałki. Planujemy niespodziankę,
także bądźcie gotowi, widzimy
się pod sceną!”
„Ozimek to... dla mnie to
beztroskie dzieciństwo, przyjaźnie, wspaniała młodość i
to czego się nie zapomina pierwsze wszystko!( chciałbym
napisać pierwszy raz, ale nie
wiem czy wszyscy mają to za
sobą :)”. Roman Bereźnicki
ZBERNI 3000
Plakat na str. 16-17

Strażacy OSP Szczedrzyk i ich jubileuszowi goście.

OSP Szczedrzyk stuknęła dziewięćdziesiątka
90-lecie działalności świętowała Ochotnicza Straż Pożarna
w Szczedrzyku. Jest ona jedną z najprężniej działających jednostek OSP w naszej gminie, włączoną do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Jubileuszowe uroczystości odbyły się
15 lipca. Najpierw w kościele parafialnym odprawiona została
msza święta w intencji strażaków, a następnie, na placu przed
remizą, nastąpiło wręczanie strażackich odznaczeń oraz oficjalne
przemówienia, gratulacje i życzenia.
Historię OSP Szczedrzyk
przypomniał prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
Marek Elis, a wśród gratulantów
byli m.in.: wiceburmistrz Ozimka
Jarosław Wita, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st.
bryg. Witold Trojnar, Komendant
Miejski PSP w Opolu st. bryg.
Paweł Kielar, sekretarz Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP
RP Wiesław Penk, sekretarz
Zarządu Powiatowego Barbara
Dębska, przedstawiciele Rady
Sołeckiej i lokalnych organizacji
Szczedrzyka, a także goście z zaprzyjaźnionej jednostki strażackiej
z Hornego Mesta w Czechach.

Medal Honorowy im. Bolesława
Chomicza nadany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku
OSP RP otrzymał naczelnik OSP
Szczedrzyk Andrzej Jakubiec.
Srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali uhonorowani: prezes OSP Werner
Loch, Andrzej Gwiozda, Andrzej Czech, Krzysztof Fikus,
Józef Joniec, Rudolf Gotfryd
i Antoni Gryc, a brązowymi: Mariusz Hadasz, Paweł Jakubiec,
Henryk Wiesiołek, Diter Feliks,
Bogusława Jakubiec i Renata
Czech. Były też odznaki „Strażak
Wzorowy”, odznaczenia „Za wysługę” oraz upominki dla najbar-

Historia OSP Szczedrzyk
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczedrzyku została założona
w 1927 r., a jej pierwszym naczelnikiem (komendantem) był
Juliusz Passon.
Od początku siedziba straży
znajdowała się w tym samym
miejscu, gdzie obecnie. Podstawowym wyposażeniem była sikawka konna, a później przyczepa
ciągnikowa. W 1969 r. jednostka
otrzymała samochód pożarniczy
GLM typu GAZ (Lublin). W 1983
r. rozpoczęto przebudowę remizy
- w budynku powstały dwa boksy
garażowe. Budowę ukończono
w 1985 r., a na uroczyste oddanie remizy jednostka otrzymała
samochód pożarniczy Star 25
GBAM. W 1988 r. oddano przebudowaną świetlicę. W 1991 r.,
po uprzednim zaadaptowaniu na
potrzeby pożarnicze, z Komendy
Rejonowej otrzymano samochód
Żuk, a w 1993 r., na mocy partnerskiego porozumienia między
miastami Ozimek i Heinsberg,
jednostka dostała z Niemiec samochód pożarniczy Mercedes
GBA 2.5/16, który służył jej do
2012 r. Również w 1993 r. nawią-

zano porozumienie z jednostką
z Kofferen w Niemczech, z którą
do dzisiaj strażacy ze Szczedrzyka utrzymują partnerskie kontakty.
W 1992 r. jednostka brała
udział w gaszeniu wielkiego pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.
Inne ważniejsze akcje ratownicze,
w których brała udział, to: 1997
- powódź stulecia, 2008 - usuwanie skutków tornada, powodzie w 2010 i 2013 r. W 1994 r.
otrzymała sztandar, będący jej
chlubą i wyrazem wdzięczności społeczeństwa za oddanie
i działalność społeczną strażaków. W 2006 r., dzięki pomocy
Zarządu Wojewódzkiego Związku
OSP RP oraz Gminy Ozimek,
strażacy otrzymali samochód
SLRT marki Ford. Był to pierwszy zupełnie nowy samochód,
jaki w swojej historii otrzymała
ta jednostka. W 2007 r., z okazji
jubileuszu 80-lecia, OSP Szczedrzyk została odznaczona złotym

dziej zasłużonych i najstarszych
członków OSP, a uroczystość
zakończyło okolicznościowe spotkanie w świetlicy wiejskiej i usta-

wionym obok namiocie. W jego
trakcie przygrywała strażakom
Orkiestra Dęta Szczedrzyk.
J. Dziuban

90-lecie OSP Szczedrzyk.

medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W 2007 r. nawiązano
kontakty ze strażakami z Hornego Mesta w Czechach, z którymi
nasi strażacy odbywają wspólne
ćwiczenia i wymianę doświadczeń
dotyczących pożarnictwa. W listopadzie 2012 r., dzięki staraniom Zarządu OSP oraz wsparciu
Gminy Ozimek, jednostka otrzymała (po uprzedniej karosacji)
samochód gaśniczy GBA 2.5/16
STAR-MAN na podwoziu Stara
266, co zbiegło się z remontem
boksów garażowych, natomiast
w 2013 r., po długich staraniach
oraz uzupełnieniu sprzętu i ta-

boru, OSP Szczedrzyk została
włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, co jeszcze bardziej podniosło jej prestiż,
a strażaków zmobilizowało do
jeszcze większego zaangażowania w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz dążenia
do zwiększenia profesjonalizmu
w wykonywaniu powierzonych
zadań. Obecnie OSP Szczedrzyk
liczy 24 członków czynnych, 16
wspierających, 2 honorowych
oraz 4 członków Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej.
J.D.

DFK Schodnia:

DFK Ozimek:

Zwiedzaliśmy Wiedeń

Rejs po Odrze

W dniach 28-29 lipca przewodniczący Koła DFK w Schodni Jerzy
Sobota zorganizował wycieczkę do Wiednia. Przewoźnikiem było Biuro
Podróży „Tempo” z Olesna z przewodnikiem p. Magdaleną Sagańską.

29 lipca koło DFK Ozimek zorganizowało dla swoich członków
wycieczkę krajoznawcza do Koźla-Rogi. Tam w stoczni „DAMEN”
rozpoczął się trzygodzinny rejs statkiem Silesia po Odrze i Kanale
Gliwickim. Uczestniczyła 50 osobowa grupa.

Spacer z przewodnikiem po
centrum, traktem cesarskim przez
Hofburg, katedrą św. Szczepana (symbol Wiednia, najważniejsza budowla gotycka w Austrii),
zwiedzanie ogrodów pałacowych
z letnią rezydencją Habsburgów

jeden z najpiękniejszych pałaców
w Europie, który został wybudowany
w latach 1714-1723 dla najbardziej
zwycięskiego wodza tamtych czasów księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. W niedzielę pojechaliśmy na
wzgórze Kahlenberg, aby w polskim

Podczas rejsu uczestnicy poznali bogatą florę i faunę nadbrzeży odrzańskich. Ponadto rejsowi
towarzyszył bardzo interesujący
wykład na temat historii Kanału
Gliwickiego oraz portu i stoczni
w Koźlu.
Największe wrażenie na
uczestnikach zrobiła śluza oraz
samo śluzowanie.
Śluza ma jedynie 5,3 m szerokości a jej długość to 38,5 m.
Potęguje to wrażenie, którego doznaje grupa wpływająca. Szczęk
zamykanych wrót, potem powolne
opadanie statku pokonującego

w Schonbrunn były wielką przyjemnością. Cesarzowa Maria Teresa,
matka sześciorga dzieci, dostosowała park do ich potrzeb. Wielką
atrakcją jest również dom artysty
Hundertwasser. Artysta ten polemizował ze wszystkimi przyjętymi
tendencjami architektonicznymi.
Wybudował sobie dom o ograniczonych kształtach, bez prostych
ścian i kątów. Na zwiedzających
duże wrażenie zrobił budynek Belwederu z ogrodami, uważany za

kościele uczestniczyć w polskiej
mszy świętej, którą odprawił ks.
Roman Krekora. Kościół ten został przypisany notarialnie państwu
polskiemu po zwycięstwie w 1683
roku nad najeźdźcą tureckim przez
króla Jana III Sobieskiego.
Dziękujemy organizatorowi wycieczki za organizację tak pięknego, historycznego i pouczającego
wyjazdu.
J. Niesłony

usytuowany stopień wodny dodaje niezapomnianych przeżyć.
Wycieczka była wielkim sukcesem, szczególnie dzięki wspaniałej pogodzie, dobrym humorom
oraz śpiewom uczestników.
Projekt zrealizowano w ramach programu Ożywienie Domów Spotkań, finansowanego
ze środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych
w Polsce.
Krystyna Koźlik

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA OZIMKA NA 2018 r. II EDYCJA
Szanowni Mieszkańcy Ozimka !
Już dziś zapraszam do głosowania na projekty zgłoszone do
realizacji w 2018 roku w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Obok przedstawiamy listę projektów zatwierdzonych do głosowania przez mieszkańców Ozimka
(PATRZ ZAŁĄCZNIK na str. 23.)
W przypadku głosowania istnieje
jedno ograniczenie: głosować mogą
mieszkańcy i mieszkanki miasta
Ozimka, którzy w dniu głosowania
ukończyli szesnaście lat.
Nie jest istotne, czy ktoś jest
w Ozimku zameldowany.
Podczas wypełniania ankiety do

głosowania każdy głosujący będzie
musiał po prostu oświadczyć, że jest
mieszkańcem Ozimka.
Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2018 roku
odbywać się będzie za sprawą specjalnie do tego celu przygotowanych
ankiet.
Samo głosowanie rozpocznie
się 1 września 2017r. i potrwa do
15 września 2017r.
Zagłosować będzie można :
- elektronicznie na stronie internetowej www.ozimek.pl poprzez
specjalną aplikację;
- poprzez pobranie i wypełnienie

ankiety do głosowania ( ankieta
dostępna w Biurze Podawczym
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
( parter) i na stronie www.bip.
ozimek.pl lub stronie www.ozimek.
pl - zakładka Budżet obywatelski
miasta Ozimka oraz przekazanie
wypełnionych ankiet do głosowania
bezpośrednio do urny znajdującej
się w Biurze Podawczym Urzędu
Gminy i Miasta w Ozimku ( parter) albo pocztą na adres: Urzędu
Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks.
Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
z dopiskiem „budżet obywatelski”;
Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej
z nas i zmieszczą się w ramach pla-

nowanych środków budżetowych
na 2018r.
Wybrane przez mieszkańców
projekty zostaną przedstawione mieszkańcom do 30 września 2017r.
Głos uznaje się za ważny, jeżeli
na karcie do głosowania wskazano
jeden z opisanych na niej projektów poprzez postawienie znaku X.
Wskazanie na karcie do głosowania
więcej niż jednego projektu - oznacza głos nieważny.
UWAGA!!!!! Każdy mieszkaniec miasta Ozimka może oddać
tylko jeden głos na jeden projekt .
Barbara Durkalec
Sekretarz Gminy Ozimek

W ramach BO w 2017 wykonano m.in miejsca parkingowe oraz ...

... zakupiono sprzęt komputerowy do biblioteki w Ozimku.

Fundusz Sołecki 2018

łecka bądź grupa co najmniej
15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa. Dobrą praktyką jest
zgłaszanie wniosków wcześniej
sołtysowi, tak aby mógł przeanalizować wszystkie potrzeby
mieszkańców, sprawdzić czy zadanie jest możliwe do realizacji (np.
czy działka, na której planuje się
inwestycję jest mieniem gminnym,
czy realizacja podobnego zadania
nie została ujęta w planach gminy
do realizacji w projekcie unijnym lub
czy inwestycja nie wymaga kosztownej dokumentacji, którą należałoby
ująć we wniosku albo czy np. zakres
prac nie dotyczy dróg powiatowych
- w tym przypadku burmistrz musi
wniosek odrzucić bezwzględnie, itd.).
To zadaniem wnioskodawcy jest we
wniosku uzasadnić jakie zadanie
własne gminy zostanie zrealizowane oraz podać jakie koszty będą
poniesione. Niezależnie od tego,
kto zgłasza przedsięwzięcie musi
ono spełniać wszystkie wyżej wymienione wymogi. Łącznie koszty
wszystkich przedsięwzięć we wnio-

Do końca września sołtysi mają czas, aby złożyć do urzędu wnioski
sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, które będą do
wykorzystania w przyszłym roku. Z roku na rok kwoty do dyspozycji
sołectw są coraz to większe.
W 2018 roku sołectwa Antoniów,
Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Nowa
Schodnia, Schodnia i Szczedrzyk
będą miały do rozdysponowania
po 29 318,00 zł, natomiast sołectwo
Krzyżowa Dolina kwotę 26 738,01
zł. Mieszkańcy Biestrzynnika do
zagospodarowania będą mieli
kwotę 24 627,12 zł, a mieszkańcy
Pustkowa 20 376,01zł. Na Chobie
przypada kwota 14 336,50 zł, a na
Mnichus9 821,53 zł. Sołectwo Jedlice ma do dyspozycji 8 971,31 zł.
Aby wniosek spełniał wszystkie
wymogi należy przeprowadzić zebranie zgodnie ze statutem sołectwa,
a we wniosku wymienić zadania,
które będą realizowane. Z wniosku
powinno jednoznacznie wynikać
jaki rodzaj zadania będzie realizo-

wany, czy planowane są zakupy,
nabycie usług czy też przeprowadzona zostanie inwestycja. We
wniosku musi się znaleźć uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia,
szczególnie powinny być to argumenty o związku przedsięwzięcia
z zadaniami własnymi gminy oraz
z wymogiem poprawy życia mieszkańców sołectwa na skutek realizacji tego zadania. Koszty zadania
muszą zostać oszacowane, należy
sprawdzić realne ceny, można np.
poprosić firmę o ofertę uwzględniającą wszystkie elementy inwestycji,
a przy sprawdzaniu zakupów w Internecie należy wziąć pod uwagę
np. koszty dostawy.
Przedsięwzięcia do wniosku
mogą zgłaszać: sołtys, rada so-

sku nie mogą być wyższe niż kwota
funduszu wyliczona dla sołectwa.
Ustawodawca w ustawie o funduszu sołeckim nie dopuścił częściowego odrzucenia wniosku.
I niestety w przypadku, gdy tylko
jedno z przedsięwzięć we wniosku
nie spełni wymaganych kryteriów,
to burmistrz zobowiązany jest odrzucić cały wniosek. W takim przypadku sołectwo traci wszystkie
środki. Dlatego niezmiernie ważne
jest wcześniejsze przygotowanie
opisów i szacowania, ponieważ
spontaniczne pomysły na zebraniu wiejskim, niepoparte rzetelnym
przygotowaniem mogą spowodować
więcej szkody niż pożytku.
Decyzje na temat zadań we
wniosku podejmują mieszkańcy. Głosowanie musi odbyć się
zgodnie ze statutem sołectwa.
Podobnie jak procedura zwołania
i przeprowadzenia zebrania musi
być zgodna ze statutem, bo to
statut sołectwa decyduje o prawomocności zebrania wiejskiego.
Iwona Wiercińska (referat ZZP)

Lista projektów złożonych przez mieszkańców
w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Ozimek na 2018 rok
podlegających głosowaniu w terminie od 1 września 2017 do 15 września 2017
Nr
na liście
1

2

3

4

5

6

Tytuł projektu
Remont chodnika łączący ul.
Słowackiego z ulicą Korczaka
( wzdłuż placu zabaw)
+ instalacja 2 sztuk lamp
parkowych wzdłuż chodnika.
Budowa Parku do kalisteniki i
street workout-u

Plac zabaw usytuowany
na terenie kompleksu
sportowego przy szkole nr 3
w Ozimku

Zanim błyśnie pierwsza
gwiazdka-kiermasz
świąteczny w Ozimku

W podróży - cykl imprez
kulturalno - edukacyjnych
poświęconych tematyce
podróżniczej

Doposażenie pracowni
multimedialnej w PSP nr 1
w Ozimku

Opis projektu
Projekt polega na wykonaniu :
•
oświetlenia przedmiotowego odcinka parkingu( 2 sztuki lamp )
•
wymiana i wykonanie nawierzchni chodnika na przedmiotowym odcinku
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ozimka i poprawa
estetyki miasta.
Projekt polega na Budowie Parku do kalisteniki i street workout-u.
Street Workout - kalistenika to młoda, ale coraz bardziej popularna dyscyplina,
polegająca na użyciu elementów zabudowy do wykonywania ćwiczeń z
wykorzystaniem własnej masy ciała. Ma ona szerokie zastosowanie jako trening
siłowy w wielu sportach, atletyce czy parkourze.
Street workout to obiekt wyposażony w zróżnicowane stanowiska do ćwiczeń
m.in.: drążki do podciągania, ławeczki do wykonywania brzuszków, stanowiska
TRX kółka gimnastyczne i inne.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty kompleksu boisk Orlik w
Ozimku. Projekt posłuży jako alternatywa do aktywnego spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców Ozimka a przede wszystkim
dla dzieci i młodzieży.
Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnego, ekologicznego placu zabaw z
elementami rozwijającymi umiejętności manualne, koordynację i koordynację
ruchową.
Plac będzie miejscem ogólnie dostępnym, bezpiecznym położonym na terenie
kompleksu sportowego przy Gminnym Zespole Szkół w Ozimku.
W skład zestawu zabawowego wchodzą:
•
trzy wieże z dachem dwuspadowym
•
dwa ślizgi
•
pomost linowy
•
pomost grzybki
•
pomost stały
•
pomost rurowy
•
rura strażacka
•
dwie ścianki wspinaczkowe
•
kółko i krzyżyk
•
liczydło
•
okienko
•
okienko bulaj
•
drabinka wejściowa
•
trap koci grzbiet
Ponadto zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i estetyki kompleksu sportowego
oraz poprawa i zwiększenie oferty dydaktycznej placówki.
Projekt ma na celu organizację kiermaszu świątecznego oraz imprez temu
towarzyszących:
•
plenerowy kiermasz świąteczny bożonarodzeniowy na placu przed Domem
Kultury
•
koncert świąteczny Idą Święta
•
plenerowe przedstawienie Królowa Śniegu
•
pokaz plenerowy Taniec z ogniem
•
orszak Królowej Śniegu połączony z konkursem na najciekawszy strój
•
tworzenie rzeźby z lodu na placu przed Domem Kultury
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty Domu Kultury w Ozimku,
Projekt posłuży jako alternatywa do aktywnego spędzania wolnego czasu dla
wszystkich mieszkańców Ozimka a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.
Projekt ma na celu popularyzację tematyki podróżniczej poprzez organizację
cyklu imprez:
•
spotkania z podróżnikami
•
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Podróż moich marzeń
•
zakup książek oraz audiobooków o tematyce podróżniczej do Biblioteki w
Ozimku
•
Mikro świat pary i żeliwa - spotkanie pasjonatów modelarstwa kolejowego
połączone z warsztatami dla dzieci i wystawą makiet ruchomych kolejek
•
spektakl teatralny o tematyce podróżniczej
•
otwarcie galerii podróżniczej im. Wojtka Siudei
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty Domu Kultury w Ozimku,
Projekt posłuży jako alternatywa do aktywnego spędzania wolnego czasu dla
wszystkich mieszkańców Ozimka a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży
Projekt zakłada zakup 10 sztuk zestawów komputerowych wraz z pełnym
oprogramowaniem na potrzeby funkcjonowania pracowni multimedialnej PSP
nr 1 w Ozimku.
Celem projektu jest doposażenie PSP nr 1 w Ozimku poprawa i zwiększenie
oferty dydaktycznej placówki oraz poprawa jakości kształcenia dzieci, podniesienie
atrakcyjności form i metod pracy w edukacji szkolnej .

Kwota PLN

Lokalizacja
projektu

50 000,00 zł

Łącznik od łuku ul.
Słowackiego bloki
nr 10 i 16 do ronda
kwiatowego przy ulicy
Korczaka

42 804,00 zł

Kompleks Sportowy
Orlik w Ozimku

50 000,00 zł

Kompleks sportowy
Gminnego Zespołu
Szkół

50 000,00 zł

Dom Kultury w Ozimku

28 000,00zł

Dom Kultury w Ozimku

30 000,00 zł

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1
w Ozimku

