
Radni podjęli uchwały w spra-
wach: określenia górnych stawek 
opłat za usługi w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróż-
niania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych; 
zmiany budżetu na 2017rok i wielo-
letniej prognozy finansowej; zmiany 
planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2014-2018 
, przekształcenia sześcioletnich Pu-
blicznych Szkół Podstawowych na 
terenie gminy Ozimek w ośmiolet-
nie szkoły podstawowe. Decyzją 
Rady Miejskiej w Ozimku na wnio-
sek Burmistrza Ozimka, taryfy za 
dostarczenie wody i odprowadzenie 
ścieków nie uległy podwyższeniu 
i pozostały w dotychczasowych obo-
wiązujących stawkach . W związku 
z nową ustawą Prawo wodne z taryf 
zostały wyłączone opłaty za wody 
opadowe i roztopowe a od stycz-
nia 2018r. będą inaczej rozliczane 
przez Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przewodniczący Komisji Budże-
towo- Gospodarczej Henryk Libera 
przedstawił informację z przebiegu 
realizacji budżetu za I półrocze 2017 
roku, w którym komisja pozytywnie 
opiniuje realizację budżetu gminy na 
dzień 30 czerwca 2017r. i stwierdza 
, że realizacja dochodów i wydat-
ków przebiega w sposób racjonalny 
i proporcjonalny do upływu czasu 
oraz przedstawił stanowisko komisji 
w temacie Administracja Publiczna 
w gminie Ozimek.

Sesja Rady Miejskiej: Opłaty za wodę i ścieki 

Nie będzie podwyżek
30 października br. odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej w Ozimku. 

W porządku obrad znalazło się podjęcie uchwał w sprawach, które 
wcześniej były omawiane na posiedzeniach komisji, min. przedłużenie 
obowiązujących w naszej gminie taryf za dostarczanie wody oraz za 
odprowadzanie ścieków na kolejny rok, zmiana budżetu na 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki 
Społecznej Marzena Wolicka Ma-
zurkiewicz przedstawiła stanowisko 
na temat Organizacji i stowarzyszeń 
pozarządowych zawierające pozy-
tywną ocenę działań organizacji po-
zarządowych.

Natomiast Przewodniczący Ko-
misji Ochrony Środowiska, Bezpie-
czeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej Marceli Biskup 
przedstawił wspólne stanowisko 
wraz z Komisją Budżetowo- Gospo-
darczą dotyczące Oceny funkcjono-
wania nowej ustawy o utrzymaniu 
w czystości, w której przedstawił 
realizację obowiązków gminy w za-
kresie gospodarki odpadami ko-
munalnymi.

Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Andrzej Staś zaprezentował 
protokół z kontroli dotyczącej wy-
datkowania środków budżetowych 
przeznaczonych na Ochotnicze 
Straże Pożarne w latach 2016-
2017 r. W ocenie Komisji środki 
na utrzymanie OSP są wydatkowa-
ne celowo i racjonalnie, jednakże 
niezbędne jest zwiększenie nakła-
dów na OSP w celu zapobieżenia 
degradacji sprzętu i wyposażenia, 
ale również wyposażenia jednostek 
w nowoczesne urządzenia odpowia-
dające obowiązującym standardom.

Wszystkie stanowiska Komisji 
jak i protokół Komisji Rewizyjnej 
zostały przyjęte przez radnych 
w głosowaniach.    

B.D.

26 października 2017 r. podczas 
uroczystej gali nagrody przyznano po 
raz czwarty, a wręczyli je starosta opol-
ski Henryk Lakwa oraz wicestarosta 
opolski Leonarda Płoszaj.

Wśród laureatów byli także repre-
zentanci naszej gminy. Białą Magnolię 
- najważniejsze odznaczenie otrzy-
mał Józef Kozioł, który od blisko pół 
wieku działa społecznie w środowisku 
turystycznym gminy Ozimek i całej 
Opolszczyzny. Ogółem zorganizował 
206 imprez turystycznych, w których 
udział wzięło prawie 10 tys. osób. 

W kategorii Pro Publico Bono na-
grodzono Wiesława Misia, który od 30 
lat społecznie uczy szacunku dla przy-
rody, edukując przyszłych wędkarzy. 
Wychował wielu medalistów i mistrzów 
Polski. Organizował obozy wędkarskie, 
zawody, konkursy. Pełni funkcję Preze-
sa Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Opolu, Przewodniczą-
cego Komisji ds. młodzieży, jest także 
wiceprezesem Zarządu Macierzystego 
Koła Małapanew Ozimek oraz człon-
kiem Zarządu Głównego Polskiego 

Magnolie Powiatu Opolskiego rozdane:

Laureaci z gminy Ozimek
Magnolia Powiatu Opolskiego to prestiżowa nagroda mająca na celu 

wyróżnienie wyjątkowych osób i podmiotów za ich wybitne osiągnięcia na 
rzecz powiatu opolskiego.

Związku Wędkarskiego. Zawodowo 
Pan Wiesław od 25 lat pełni funkcję dy-
rektora szkoły podstawowej w Ozimku.

W kategorii Firma Roku wy-
różniono KUCHNIE I WNĘTRZA 
HALUPCZOK - Karina i Adrian Ha-
lupczokowie, przedsiębiorstwo, które 
wspiera regionalny rynek pracy i lokal-
ną społeczność. Działalność biznesowa 
jest ich głównym celem, ale nie jedy-
nym. Działania z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu uwzględ-
niające interesy społeczne i ochronę 
środowiska, stanowią integralną część 
strategii przedsiębiorstwa. Firma, która 
jest producentem klasy mebli kuchen-
nych, a także mebli projektowanych na 
indywidualne zamówienie do obiek-
tów użyteczności publicznej, zatrudnia 
obecnie ok. 130 osób.

Wśród licznych gratulantów byli 
także burmistrz Jan Labus oraz radni 
powiatu opolskiego Antoni Gryc i Nor-
bert Halupczok. My przyłączamy się do 
gratulacji i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. M. Fleszar
M. Widera



Po mszy, przed Pomnikiem Mar-
tyrologii obok Domu Kultury, odbyła 
się uroczystość złożenia wiązanek 
kwiatów. Okolicznościowe przemó-
wienie, nawiązujące do odzyskanej 
przez Polskę po 123 latach zaborów 
wolności, wygłosił burmistrz Ozimka 
Jan Labus. Rocznica ta powinna 
skłaniać nas do refleksji i pytania, 
co sami robimy dla naszej Ojczyzny. 
O odzyskaną w 1918 roku wolność 
wszyscy powinniśmy dbać dla dobra 
teraźniejszych i przyszłych pokoleń. 
Kwiaty pod pomnikiem złożyły dele-
gacje władz gminy z burmistrzem 
Janem Labusem i wieceprzewodni-
czącą Rady Miejskiej Aldoną Góźdź, 
powiatu opolskiego z wicestarostą 
Leonardą Płoszaj i radnym Anto-
nim Grycem, a kurczące się z roku 
na rok środowisko kombatanckie 
reprezentował Kazimierz Mrozow-
ski. Wiązanki kwiatów złożyły też 
delegacje ozimskiego środowiska 
prawicowego oraz młodzieży szkol-
nej, a uroczystość zakończył krótki 
koncert polskich melodii ludowych 
w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry 
Dętej. 

Rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości obchodzono 
również w Grodźcu. Po mszy w in-
tencji Ojczyzny odbyła się uroczy-
stość złożenia wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem pomordowanych w cza-
sie ostatnich wojen na tamtejszym 
cmentarzu. Następnie przez wieś 
przejechał bryczką marszałek Józef 
Piłsudski. Inscenizację przejazdu 
marszałka, jak również pozostałe 
imprezy towarzyszące zorganizowało 
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. 
Jedną z nich był  niepodległościowy 

W 99. rocznicę odzyskania niepodległości

Święto w Ozimku i Grodźcu
Obchody Święta Niepodległości 11 listopada - 99. rocznicy odzy-

skania niepodległości Polski, rozpoczęła uroczysta msza święta w in-
tencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Ozimku. Z udziałem orkiestry, 
pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców Ozimka, odprawił ją 
proboszcz ks. Marian Demarczyk.

marsz Nordic Walking im. Jerzego 
Bogusza, który tradycyjnie wyruszył 
sprzed kuźni w Grodźcu, a zakończył 
się nad zatoką „Bajka”. Ośmiokilo-
metrową trasę najszybciej pokonali: 
mężczyźni - Marceli Biskup, Rafał 
Hreczuch i Mirosław Sobania, ko-
biety - Irena Starzec, Danuta Wiciak 
i Dominika Adamiec, dzieci - Maciej 
Kuźniak, Szymon Hreczuch i Karol 
Wojdyła. Puchary, nagrody i dyplomy 
wręczyli zwycięzcom burmistrz Jan 
Labus i prezes Stowarzyszenia „Nasz 
Grodziec” Krzysztof Kleszcz. Jak 
co roku 11 listopada, kąpiel z zatoce 
„Bajka” zafundowały sobie morsy 
z klubu „Sopel” w Dobrodzieniu. 
Wśród kilkunastu osób, które odwa-
żyły się wejść do lodowato zimnej 
wody, było również kilkoro dzieci. 
Na rozgrzewkę dla zmarzniętych 
zawodników, morsów, a także kibi-
ców, serwowano gorącą herbatę oraz 
grochówkę. 

Wieczorem w świetlicy wiejskiej 
odbyły się niepodległościowe zawody 
w wyciskaniu wielokrotnym sztangi. 
W kategorii open wygrali je Mateusz 
Soszka przed Wiktorem Tasarzem 
i Jakubem Krausem, a w kategorii 
junior - Jakub Lewandowski przed 
Mateuszem Jaworskim i Marcelem 
Machulakiem. Sam organizator za-
wodów Piotr Bąk dokonał nie lada 
wyczynu, wyciskając sztangę o wa-
dze 47,5 kg aż 128 razy. Jak przystało 
na zawody siłaczy, nagrodami dla 
zwycięzców były odżywki, izotoni-
ki i napoje energetyczne. Obchody 
Święta Niepodległości w Grodźcu 
zakończyła zabawa taneczna. 

(jad)

Fotorelacja także na str. 29

Pod pomnikiem w Ozimku. 

Pod pomnikiem w Ozimku.   

Wielokrotne wyciskanie sztangi.



Zwycięzca w kategorii klas I-III. Zwycięzca w kategorii klas IV-VI.

Wyróżnienie w kategorii OPEN.

Zwycięzca w kategorii OPEN. Wyróżnienie w kategorii OPEN.



W ozimskiej „Jedynce” rozda-
liśmy nagrody, które 13 paździer-
nika przyznało konkursowe jury.

Komis ja  konkursowa 
w składzie: Barbara Durkalec 
- sekretarz gminy Ozimek, prze-
wodnicząca Jury oraz Witold 
Żurawicki - redaktor naczelny 
Wiadomości Ozimskich, Marcin 
Widera - reprezentant Urzędu 
Gminy i Miasta w Ozimku, Gra-
żyna Świercz - opiekun Kółka 
Dziennikarskiego PSP nr 1 
w Ozimku, dokonała przeglądu 
i wyboru nadesłanych zdjęć.

W tym roku nadesłano 190 
zdjęć i filmów w  czterech ka-
tegoriach:

klasy I-III -  50 zdjęć, klasy 
IV-VII - 83 zdjęcia, kategoria 
OPEN  - 52 zdjęcia oraz nowość 
w naszym konkursie kategoria 
OPEN- FILMY - 5 filmów. W ka-
tegorii OPEN wzięli udział miesz-
kańcy miasta i gminy Ozimek.  

Jury przeprowadziło bardzo 
burzliwą dyskusję, obejrzało wni-
kliwie każde zdjęcie i film.

Zdecydowano przyznać 
19 nagród.

Gratulujemy zwycięzcom! 
Oto nagrodzone osoby:
Klasy I-III - 
I miejsce:  Karolina Pudlik

Nagrody za najlepsze prace w konkursie rozdane

Wakacje minęły, wspomnienia zostały
9 listopada odbyła sie uroczysta gala konkursu fotograficz-

nego „Wakacje mijają, wspomnienia zostają”, organizowanego 
już od lat przez Kółko Dziennikarskie, redakcję WIADOMOŚCI 
OZIMSKICH oraz Urząd Gminy i Miasta w Ozimku pod patro-
natem Burmistrza Ozimka Jana Labusa. 

II miejsce: Julia Koloch  
III miejsce: Oskar Lisowiec 
Wyróżnienia: Miłosz Mar-

ciniak, Lenka Kmieć, Bartek 
Ceglarek 

Klasy IV-VII - 
I miejsce: Maksymilian Ba-

tor 
II miejsce: Filip Pięta
III miejsce: ex aequo - Marta 

Rakowska oraz Zosia Bąk 
Wyróżnienia: nie przyznano
Kategoria OPEN- 
I miejsce: Pięta Team: Łu-

kasz, Małgorzata, Filip
II miejsce: Marciniak Team: 

Joanna, Mirosław, Miłosz
III miejsce: Łapot Team: Ma-

riusz, Mariola 
Wyróżnienia: Alina Guzy, 

Daria Bejm  
Specjalne wyróżnienie: Mag-

dalena Dudkiewicz 
Kategoria OPEN- FILMY 
I miejsce: Mariusz Łapot 
II miejsce: Grzegorz Wiench  
III miejsce: Roman Lisowiec
Wyróżnienia: nie przyznano
Dziękujemy wszystkim za 

wspólną zabawę i gratulujemy 
zwycięzcom! 

Wakacje i konkursy  mijają, 
wspomnienia zostają…!

Zapraszamy za rok! 

Galę prowadziła Grażyna Świercz (z lewej).



95. rocznicę urodzin świę-
tował Kazimierz Mrozowski (w 
towarzystwie córek Wiesławy 
i Wandy, syna Jana oraz wnuków 
Tomasza i Weroniki) z Ozimka, zaś 
85. rocznicę urodzin obchodzili: 
Stanisława Dąbrowa (z córką 
Zofią i wnuczkami Adrianą i Mar-
tyną) z Ozimka, Klara Hadrian (z 
mężem Alojzym) z Antoniowa i Jan 
Kurczyk (przybył z żoną Elżbietą, 
córką Marlisą i wnuczką Sylwią) 
ze Schodni.

Natomiast 80. urodziny 
świętowali Józefa Burda (z sy-
nem Grzegorzem, synową Marylą 

Kolejni jubilaci z gminy Ozimek obchodzili jubileusze urodzin

200 lat!
18 października 2017 r. w do Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku 

przybyli kolejni nestorzy, którzy świętowali urodziny. Życzenia i gra-
tulacje złożyli im burmistrz Jan Labus i Kierownik USC Ewa Bronder.

i prawnuczkiem Janem), Gerard 
Fikus (z żoną Alicją), Gertruda 
Sycha (z wnuczką Martą), Edward 
Mateja (z synem Grzegorzem), 
Irmgarda Hurek (w towarzystwie 
siostry Edeltraudy), Anna Polarz 
(przybyła z córką Cecylią i wnukami 
Ewą i Rafałem) wszyscy z Ozimka, 
Ginter Mrahs oraz Józef Chle-
bosz (z żoną Teresą) z Antoniowa, 
jak również Erich Wieczorek (z 
żoną Jutą) z Dylak.

Do życzeń przyłącza się tak-
że redakcja Wiadomości Ozim-
skich.

Marcin Widera Józefa Burda z synem Grzegorzem i 
synową Mariolą i prawnukiem Janem.

Stanisława Dąbrowa z córką Zofią i 
wnuczkami Adrianą i Martyną.

Edward Mateja z synem Grzegorzem. Gertruda Sycha z wnuczką Martą.Gerard Fikus z żoną Alicją.Erich Wieczorek z żoną Jutą.

Ginter Mrahs. Klara Hadrian z mężem Alojzem.Józef Chlebosz z żoną Teresą.Irmgarda Hurek z siostrą Edeltraudą.



OCR wraz z partnerem Diabe-
tica sp. z o.o. realizować będzie 
projekt RPO WO działanie 8.1. 
Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w za-
kresie działań zapobiegających 
chorobom cywilizacyjnym, w tym 
informacyjno - edukacyjnych pn. 
„Subregion Środkowy - wysporto-
wany i zdrowy!” Jest to program 
zdrowotny przeciwdziałający nad-
wadze, otyłości oraz cukrzycy 
wśród dzieci i młodzieży w wieku 
od 6 do 18 lat oraz dorosłych po-
między 45-65 rokiem życia.

Ideą programu jest: Poprawa 
do 2020 roku stanu zdrowia miesz-
kańców Opolszczyzny, poprzez 
przeprowadzenie kompleksowej 
interwencji edukacyjno -zdrowot-
nej oraz wdrożenie działań zapo-
biegających nadwadze, otyłości 
i cukrzycy. 

Dla uczestników poszczegól-
nych etapów Projektu wszelkie 
formy wsparcia i działania są 
nieodpłatne. Udział jest całkowi-
cie dobrowolny. Wystarczy chęć 
wzięcia udziału w projekcie.

I etap Programu to badania 
przesiewowe obejmujące wypeł-
nienie ankiety (imiennej) na temat 

Bezpłatne badania dla mieszkańców gminy Ozimek
W lipcu 2016 roku Burmistrz Ozimka Jan Labus podpisał 

deklarację współpracy partnerskiej z Opolskim Centrum Reha-
bilitacji w Korfantowie sp. z o.o. w celu przystąpienia do udziału 
w projekcie. 

odżywiania się, ruchu i sytuacji 
materialnej, obliczenie wskaźnika 
BMI na podstawie badania masy 
ciała i wzrostu oraz ewentualne 
skierowanie na darmowe badanie 
stężenia glukozy we krwi u osób 
z ryzykiem wystąpienia cukrzycy.

II Etap Programu to opieka 
multikomponentowa dla uczest-
ników wybranych na podstawie 
badań przesiewowych obejmu-
jąca między innymi indywidualne 
spotkania z dietetykiem, diabeto-
logiem, psychologiem czy fizjote-
rapeutą. Każdy z uczestników tego 
etapu będzie miał opracowaną 
indywidualną dietę oraz zestaw 
aktywności ruchowych. Uczestnik 
będzie oceniany pod katem składu 
masy ciała oraz parametrów z ba-
dania przesiewowego. W przypad-
ku wykrycia cukrzycy skierowany 
zostanie do Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej. 

III etap programu, równolegle 
z pozostałymi obejmuje działania 

informacyjno - edukacyjne w po-
staci działań dla ogółu mieszkań-
ców regionu. Na zajęcia te składać 
się będą zajęcia ruchowe, spor-
towe, taneczne itp.  Wszystkie te 
formy zajęć również finansowane 
są ze środków Unii Europejskiej.

Pierwszy etap projektu skiero-
wany do dzieci i młodzieży  został 
już przeprowadzony w szkołach. 
We wrześniu br. odbyło się spotka-
nie z dyrektorami szkół, na którym 
przedstawiciele partnera projektu 
omówili szczegółowo warunki i ko-
rzyści wynikające z uczestnictwa 
w projekcie. Dyrektorzy otrzymali 
ankiety i zgody na uczestnictwo 
dzieci w badaniach, które zostały 
rozdane w szkołach. W październi-
ku zostały przeprowadzone bada-
nia przesiewowe, dla tych dzieci, 
których rodzice wyrazili zgody na 
te badania. 

Badania przesiewowe dla do-
rosłych pomiędzy 45-65 rokiem 
życia zostaną przeprowadzone 
w listopadzie.  Zaplanowano 
spotkania w sześciu lokaliza-
cjach, tak aby jak największa 
liczba osób mogła skorzystać  
z darmowych badań. Badania od-

będą się w godzinach od 15.00 
do 18.00.

TERMINY i MIEJSCA:
 - 27 listopada (poniedziałek) 

- DOM KULTURY w Ozimku, sala 
nr 1, I piętro,

- 28 listopada (wtorek) ŚWIE-
LICA WIEJSKA  w Krzyżowej 
Dolinie ,

- 28 listopada (wtorek) ŚWIE-
LICA WIEJSKA  w Schodni,

- 29 listopada (środa) ŚWIE-
LICA WIEJSKA  w Szczedrzyku ,

- 29 listopada (środa) ŚWIE-
LICA WIEJSKA  w Dylakach,

- 30 listopada (czwartek) 
ŚWIELICA WIEJSKA  w Grodź-
cu.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców gminy Ozimek między 45 
a 65 rokiem życia do skorzystania 
z tej oferty. Każdy może wybrać 
miejsce badania, niezależnie od 
miejsca zamieszkania.

Informacje o projekcie można 
uzyskać bezpośrednio od osób 
prowadzących badania przesie-
wowe oraz w Opolskim Centrum 
Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfan-
towie pod numerem telefonu: 511 
959 013.

Jan Kruczyk z żoną Elżbietą, córką Marlisą i wnuczką 
Sylwią.

Kazimierz Mrozowski z córką Wiesławą i Wandą oraz 
synem Janem i wnukami Tomaszem i Weroniką.

Anna Polarz z córką Cycylią i wnu-
kami Ewą i Rafałem.



Kultura obrazkowa jest łatwa 
w odbiorze, ale to słowa tworzące 
teksty literackie mają moc rozwija-
nia wyobraźni i inteligencji emocjo-
nalnej. Wspólne głośne czytanie 
zapewnia również poczucie bli-
skości, która jest tak potrzebna 
każdemu dziecku.  Większość 
rodziców zdaje sobie sprawę, że 
czytanie jest skutecznym i tanim 
narzędziem wychowawczym, ale nie 
wszyscy znajdują czas i siłę na co-
dzienny kontakt z książką.  Jednak 
rozwijanie pasji czytelniczych jest 
z natury procesem długotrwałym 
i wymaga systematyczności. Warto 
jednak podkreślić, że dzieci napraw-
dę lubią, gdy rodzice im czytają. 
Ważne, aby był to tekst, który je 
zaciekawi, a często także pomo-
że znaleźć odpowiedzi na pytania 
i problemy okresu dorastania.

W ozimskiej bibliotece publicznej 

Czytanie uskrzydla
Czy w erze gier komputerowych i natłoku szybkiej informacji 

warto przekonywać do pożytków płynących z czytania?

nie brakuje wartościowej literatury 
dla najmłodszych. Każdy wyszuka 
tu dla siebie coś interesującego. 
Od kilku lat księgozbiór jest wzbo-
gacany o najciekawsze pozycje 
dostępne na naszym rynku wydaw-
niczym. W kolorowych skrzynkach 
i na regałach najmłodsi czytelnicy 
znajdą obok tradycyjnych, pięknie 
ilustrowanych książek, także komik-
sy, książki interaktywne oraz tzw.  
Picturebooki, czyli książki obraz-
kowe, które inspirują do tworzenia 
własnych opowieści. 

Obok oferowania ciekawego 
księgozbioru, ozimska biblioteka od 
lat stara się dodatkowo promować 
czytelnictwo wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Współ-
pracujemy z rodzicami i instytucjami 
edukacyjnymi, aby jak najwcześniej 
rozbudzić w dzieciach miłość do 
książek. Jedną z form zachęca-

nia do kontaktów z książkami są 
konkursy, jakże lubiane przez naj-
młodszych.

Stosunkowo nową inicjatywą 
w tym zakresie jest konkurs czy-
telniczy dla przedszkolaków pn. 
„CZYTAM Z MAMA - CZYTAM Z 
TATĄ”. Jego celem jest wsparcie 
rodziców w kształtowaniu nawyków 
czytelniczych ich dzieci poprzez 
wspólne obcowanie ze światem 
książek w duchu pozytywnej ry-
walizacji. Przez 6 miesięcy dzieci 
współzawodniczą ze sobą o tytuł 
Super Czytelnika. Zwycięzcą zo-
staje osoba, która zbierze najwię-
cej punktów na specjalnej karcie 
uczestnika. Można je zdobyć za 
każde odwiedziny w bibliotece, 
przeczytaną książkę oraz za roz-
wiązanie zadań przygotowanych 
do wybranych pozycji. Pierwsza 
edycja konkursu została rozstrzy-
gnięta na początku czerwca br., 
podczas XVI Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom. Na 
uroczystym podsumowaniu zjawili 
się wszyscy mali uczestnicy wraz 
z rodzicami. Zwycięzcą i Super 
Czytelnikiem został Rysio Górny. 
Tuż za nim uplasował się Adaś 
Stańdo. Trzecie miejsce zaję-
ła Zuzia Piórkowska. Ponadto 
wyróżnienia zdobyli: Weronika 
Czernia, Hania Bochenek oraz 
Franek Tomaszewski. Wszystkie 
dzieci biorące udział w konkursie 
otrzymały książkowe nagrody za 
wytrwałość, a laureaci pakiety ksią-
żek i gier planszowych. Dodatkową 
atrakcją była możliwość spotkania z 
Małgorzatą Żółtaszek - pisarką, któ-
rej książki z autografami otrzymali. 
Bardzo żywiołowe spotkanie, pełne 
zabaw rozwijających wyobraźnię, 
podobało się zarówno dzieciom 

jak i rodzicom. 
15 listopada 2017 roku rozpocz-

nie się druga edycja konkursu „CZY-
TAM Z MAMĄ - CZYTAM Z TATĄ”. 
Mamy nadzieję, że weźmie w niej 
udział jeszcze więcej przedszkola-
ków. Zachęcamy rodziców, aby za-
proponowali swoim dzieciom udział 
w konkursie i stworzyli im możliwość 
rozwijania skrzydeł poprzez kontakt 
z książkami.  Aby dołączyć do gru-
py rozczytanych rodzin wystarczy 
zgłosić się do biblioteki dla dzieci. 

Duch współzawodnictwa przy-
świeca również kolejnej biblio-
tecznej inicjatywie promującej 
czytelnictwo. Jest to konkurs dla 
drugoklasistów, którzy opanowali  
naukę samodzielnego czytania. Tym 
razem dzieci rywalizują o tytuł Mi-
strza Pięknego Czytania. Konkurs 
ten ma już ponad 10-letnią tradycję. 
W tym roku tytuł mistrzowski zdo-
była Ewa Ciszewska ze SP nr 3 
w Ozimku. Drugie miejsce zajęła Ja-
goda Duda, również reprezentująca 
SP nr 3 Ozimku, a trzecie miejsce 
na podium przypadło Katarzynie 
Kurdzie ze szkoły w Antoniowie. 
Pięknie się również zaprezentowali 
Jan Szczurek i Weronika Grzy-
bek, którzy otrzymali wyróżnienia. 

Wisława Szymborska powie-
działa kiedyś że „czytanie to naj-
doskonalsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła”. Mamy na-
dzieję, że uczestnicy bibliotecz-
nych konkursów już to wiedzą 
i udało im się odczuć prawdziwą 
przyjemność z kontaktu  z książ-
kami. Dziecko, które czyta, sta-
nie się dorosłym, który myśli. 
Starajmy się zatem wykorzystać 
to bogactwo, jakie niosą ze sobą 
książki i pomóżmy naszym mło-
dym pokoleniom rozwinąć skrzydła.  

Jolanta Rogowska



Byli to: Jagoda Duda, Weroni-
ka Grzybek, Paulina Juros, Agata 
Kokot, Jan Marcinków, Natalia 
Olczyk, Michalina Stańczyk, Zo-
fia Stasiukiewicz i Natalia Szega 
z kl. IIa - p. Violetty Wińskiej oraz 
Ewa Ciszewska, Jan Szczurek 
i Karolina Wałęga z kl. IIb - p. 

Mistrz Pięknego Czytania 2017
W tegorocznej, dziesiątej już edycji konkursu Mistrz Pięknego 

Czytania, organizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Ozimku, Szkołę Podstawową nr 3 reprezentowało 12 uczniów. 

Doroty Olearczyk. W czytelni-
cze szranki stanęło również dwoje 
dzieci z Antoniowa. Umiejętności 
językowe uczestników konkursu 
oceniało jury w składzie: p. Wie-
sława Piechaczek, p. Jolanta 
Rogowska i p Justyna Wajs-Fi-
jałkowska. Podziwiali je również 
rodzice i dziadkowie - ci, którzy 
tego ranka mogli asystować swoim 
pociechom. Po prezentacji tekstów 
drugoklasiści zostali uraczeni słod-
kim poczęstunkiem i zabawami, 

przygotowanymi przez p. Annę 
Kępkowską. 

Komisja konkursowa wyło-
niła pięciu laureatów. Z „Trójki” 
wyróżnienia otrzymali: Weroni-
ka Grzybek oraz Janek Szczu-
rek, II miejsce zajęła Jagoda 
Duda, a Mistrzem Pięknego 

Czytania w roku 2017 zosta-
ła Ewa Ciszewska. Wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i piękne upominki książ-
kowe, a także wyrazy uznania 
jury za wysoki poziom czytania. 

Organizatorom konkursu dzię-
kujemy za życzliwe przyjęcie, gra-
tulujemy Wszystkim Laureatom 
i Uczestnikom, a także przygoto-
wującym ich Rodzicom i Wycho-
wawcom. 

Beata Misiura

Wzorem lat ubiegłych nasz 
burmistrz Jan Labus przyznał 
w tym roku dziesięć Nagród 
Burmistrza Ozimka z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, jako znak 
podziękowania za zaangażo-
wanie w pracy na rzecz gmin-
nej oświaty.

Nagrody otrzymali: Ewa 
Adamiec (nauczyciel Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Grodź-
cu); Waldemar Jamróz (nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Ozimku); Bogusława Wnęk-
-Chyra (dyrektor Publicznego 
Przedszkola Nr 4 w Ozimku); 
Margita Cyganek (nauczyciel 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Dylakach); Jolanta Bajor (wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Ozimku); Mirella Rudolf 
(nauczyciel Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Szczedrzy-
ku); Magdalena Dudkiewicz 
(nauczyciel Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Ozim-
ku); Barbara Dzieszkowska 
(nauczyciel Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Szczedrzyku); 
Grażyna Świercz (nauczyciel 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Ozimku); Jolanta Lipska 
(nauczyciel Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Ozimku).

Nasz włodarz uczestniczył 
także w poszczególnych akade-

Burmistrz wręczył nagrody
Dzień Nauczyciela 2017:

14 października tradycyjnie przypada Dzień Edukacji Na-
rodowej - święto nauczycieli i pracowników oświaty. Również 
w naszej gminie wszystkie szkoły obchodziły ten wyjątkowy dzień 
barwnymi programami artystycznymi, podczas których wręczano 
nagrody za zaangażowanie i sukcesy zawodowe nauczycielom 
oraz wyróżnienia za wybitne osiągnięcia uczniom.

miach - w piątek 13 październi-
ka w Publicznym Przedszkolu 
nr 4 w Ozimku oraz w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Ozimku, 
16 października w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Dyla-
kach, w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Szczedrzyku oraz 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Ozimku, 17 października 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Grodźcu i Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Ozimku.

Podczas uroczystości, którym 
towarzyszyły niepowtarzalne pro-
gramy artystyczne przygotowane 
przez uczniów szkół, burmistrz 
osobiście wręczył nauczycielom 
prestiżowe wyróżnienia składa-
jąc jednocześnie całemu gronu 
pedagogicznemu i pracownikom 
oświaty serdeczne życzenia oraz 
wyrazy uznania: „ (…)za poświę-
cenie i zaangażowanie w pracy 
z dziećmi i młodzieżą oraz wrażli-
wość na potrzeby młodych ludzi. 
Jednocześnie życzę nieustannej 
satysfakcji z rozwijania uczniow-
skich pasji i talentów. Niech 
kształtowanie młodych umysłów 
przynosi Państwu radość i sprzyja 
samorealizacji. Życzę także wie-
lu sukcesów zawodowych oraz 
pomyślności w życiu osobistym.”

Marcin Widera

Dzień Edukacji Narodowej w PSP nr 1 w Ozimku.



Rząd wróblowych (passeriformes) 
liczy ok. 5400 gatunków, czyli więcej 
niż połowę wszystkich występujących 
obecnie na naszym globie. Należą do 
niego gatunki różnorodne pod wzglę-
dem zachowania, wielkości i pokroju, 
z najmniejszym - raniuszkiem (13-15 
cm, w tym ogon 7-9 cm) i największym 
- krukiem (54-67 cm).

 Uważa się, że początki ptaków 
wróblowych sięgają czasów dinozaurów 
(175 mln lat wstecz). Ich ewolucja 
rozpoczęła się na terenie nieistnie-
jącego dziś kontynentu Gondwana, 
który współtworzyły obecne konty-
nenty półkuli południowej. Najwięcej 
skamieniałości, na które natrafiono 
pochodzi z ostatnich 23 mln lat. Naj-
starsze liczące 55 mln lat znaleziono 
w Australii. Na  najlepiej zachowane 
skamieliny natrafiono w Europie. Ich 
wiek datowany jest na 33 mln lat (oligo-
cen). Kilka lat temu w Polsce dokona-
no sensacyjnego odkrycia „wróblaka”, 
którego na cześć znalazcy i miejsca 
znalezienia nazwano Jamna Szybiak. 
Liczy on 31 mln lat i jest najlepiej za-
chowanym okazem z tego okresu  na 
świecie. Posiada prawie kompletny 
szkielet i upierzenie. Poszerzył on 
znacznie wiedzę o ewolucji tych ptaków. 

Główny przedstawiciel wróblaków 
-wróbel domowy zasiedlił Polskę do-
piero w XVII wieku. W XIX I XX wieku 
stał się jednym z najbardziej pospolitych 
gatunków. W znacznej mierze uzależ-
niony od zasobów pokarmowych 
wytwarzanych przez człowieka, jest 
z nim związany na dobre i na złe. Do 
Europy Środkowej przybył po wykar-
czowaniu lasów, z półpustyń i stepów 
Półwyspu Arabskiego I Azji Mniejszej. 
Z tamtych czasów pozostał mu nawyk 
kąpieli w piasku, których prócz wodnych 
chętnie zażywa. 

Na świecie żyje 36 gatunków 
wróbli, w Europie 5: wróbel domowy, 
wróbel śródziemnomorski, mazurek, 

Tajemnice ptaków

Wróbel
Żyje obok nas ptak niepozorny. Nie zachwyca ni barwą, ni głosem. Dał on 

jednak nazwę największej grupie gatunków zwanych potocznie wróblakami. 

wróbel skalny i śnieżka. Prócz wróbla 
domowego jeszcze mazurek gniaz-
duje w naszym kraju. Jeden raz do 
lęgów przystąpił u nas wróbel skalny 
(Wałbrzych 1897), kilkakrotnie ob-
serwowano w naszym kraju śnieżkę. 
Wróbel rozprzestrzenił się po całym 
świecie. W podboju nowych terenów 
pomógł mu człowiek. W 1852 roku do 
Stanów Zjednoczonych  sprowadzili go 
emigranci z Europy, aby przypominał 
im starą ojczyznę i pomógł w walce ze 
szkodnikami. W ciągu 30 lat, tysiąc wy-
puszczonych osobników skolonizowało 
prawie cały kraj. Rozprzestrzeniały się 
z prędkością 230 km na rok. Jest to 
nie lada wyczyn zważywszy, że wró-
ble mogą się unosić w powietrzu 
jedynie przez kilkanaście minut, po-
tem musza odpocząć. W tym samym 
czasie co w Ameryce biali osadnicy 
introdukowali ten gatunek w: Australii, 
Nowej Zelandii, Ameryce Południowej 
i południowej Afryce. 

Obecnie występuje on prawie na 
całym globie. Nie ma go w lasach 
deszczowych, na pustyni, w górach 
wysokich, Arktyce i Antarktydzie. Tam 
gdzie przebywa, potrafi znaleźć się 
w różnych siedliskach. Wróbla spotkano 
m. in. w jednej z angielskich kopalń, 640 
metrów pod ziemią. Jego ścisły związek 
z hodowlą zwierząt i uprawą roli spowo-
dował, że w wielu krajach nadano mu 
przydomek „domowy”: passer domesti-
cus, house sparrow, haussperling, do-
mowyj worobiej. Polną odmianą wróbla 
domowego jest mazurek. Jego  cechą 
charakterystyczną jest ciemna plama 
na policzku. Wróble żywią się głównie 
nasionami zbóż i chwastów. W mia-
stach korzystają z wyrzucanych przez 
ludzi odpadów. Wiosną i latem bardzo 
istotne w ich menu jest białko zwie-
rzęce (potrzebne też do wykarmienia 
piskląt). Polują na owady (chrząszcze, 
muchówki, mszyce), chętnie zjadają: 
gąsienice, dżdżownice i  skorupiaki. Aby 

strawić twarde ziarna połykają drobne 
kamienie, które ścierają je w żołądku.

 Wróble są ptakami towarzyskimi. 
Jest to widoczne głównie podczas że-
rowania kiedy całe stada obsiadają 
pola. Mają z tego powodu złą reputację. 
Często były prześladowane. Za czasów 
Fryderyka Wielkiego wprowadzono na-
grody za uśmiercone osobniki. Szybko 
się z tego wycofano, ponieważ spadek 
liczebności wróbli obrócił się przeciw lu-
dziom. Momentalnie wzrosła ilość owa-
dów. Pomysł z zabijaniem tych ptaków 
powrócił podczas II Wojny Światowej na 
terenie Niemiec. Uznano, że to one były 
przyczyną panującego wtedy głodu. 
Masowym zabijaniem wróbli zajęli się 
też Chińczycy. Kara za ten czyn była 
błyskawiczna i okrutna. W 1958 roku, 
w wyniku błędnych decyzji przywódców 
narodu, drastycznie spadła produkcja 
rolna. Winą za niskie plony obarczono 
m.in. wróble.   Wydano polecenie, aby 
je zwalczać. Rolnicy, robotnicy i mło-
dzież szkolna wyszli w pola, parki i na 
ulice. Płoszyli ptaki klaszcząc w dłonie, 
rąbiąc garami. Wróble, które nie miały 
możliwości odpoczynku, padały mar-
twe w locie. Szybko je  wytępiono. Już 
w następnym roku z braku naturalnych 
wrogów pola opanowała szarańcza. 
Zapanował głód.  Do dziś nie opubli-
kowano ilu ludzi zmarło w ciągu trzech 
lat jego trwania. Przypuszcza się, że 
od kilkunastu do 30 milionów. Niektó-
rzy mówią o 10% z 400 milionowych 
wtedy Chin. 

Uroda wróbli odstaje od innych 
gatunków, szczególnie jeżeli chodzi 
o kolorystykę. Ubarwienie dorosłych 
samców to kombinacja szarości i brązu. 
Głowę mają z wierzchu szarą, z tyłu 
kasztanowatą, wierzch ciała niejednolity 
szaro-kasztanowato-czarno-brązowy, 
brzuch popielaty z czarnym krawatem, 
policzki i boki gardła jasne, na skrzy-
dłach biała pręga. Samice i młode są 
bardziej szare. Populacja miejska ma 
więcej szarości w ubarwieniu. Tamtejsze 
ptaki sypiają w oblepionych sadzą i ku-
rzem kominach i innych zakamarkach, 
co prowadzi do niszczenia upierze-
nia. Wróble wyprowadzają w roku 2-3 
lęgi. Ich głos to rytmicznie powtarza-
ne, mało melodyjne ćwierkanie. Jest 
głośne, wesołe i piskliwe. Zmienia się 
w obliczu zagrożenia w trzeszczące 
ostrzegawcze zawołania. Gniazda za-
kładają w szczelinach budynków, pod 
dachówkami, w budkach lęgowych, 
bocianich lęgowiskach. Stanowią je 
nieforemne, nieuporządkowane kule ze 
słomy, siana, perzu, sznurków i papieru.  
Wejścia do nich znajdują się z boku. 

Stare osobniki są monogamiczne. 
Tworzą związki na kilka lat albo na całe 
życie. Wierność jednak nie jest ich moc-
ną stroną. Skoki w bok to u nich norma. 
Młode samce, aby przyciągnąć samice, 
zaczynają budować gniazda i śpiewają. 
Gdy te się pojawiają, następuje rytuał 
dotykania skrzydłami i głowami oraz 
rozpościerania i podnoszenia ogonów. 
Ostatecznego wyboru partnerów do-

konują samice. Zniesienie składa się 
średnio z 6-7 jaj. Zdarza się 1 i 11, jest 
to uzależnione od kraju gniazdowania. 
Wysiadywaniem, które trwa 11-13 dni, 
zajmuje się głównie samica. Pisklęta 
pozostają w lęgowisku przez 14-17 dni. 
Karmione są przez obydwoje rodziców. 
Po ok 2 tygodniach od opuszczenia 
gniazda stają się samodzielne. Koń-
cową fazą ich karmienia zajmuje się 
samiec. Partnerka wysiaduje już w tym 
czasie kolejne zniesienie. 

Wróble niechętnie oddalają się od 
miejsca, w którym przyszły na świat. 
Całe życie związane są ze swoją małą 
ojczyzną. Mimo kilku lęgów wyprowa-
dzanych w sezonie ich populacja gwał-
townie się kurczy. Wpływ na to mają 4 
podstawowe czynniki: miejsce odpo-
czynku, miejsce gniazdowania, baza 
pokarmowa, drapieżniki. W ostatnich 
dekadach diametralnie zmieniły się 
warunki, w których te ptaki przebywają. 
Większość wiosek jest już wioskami 
tylko z nazwy. Zniknęły stare gospodar-
stwa ze stodołami, stertami czekające-
go na pocięcie drewna, niesprawnymi 
maszynami rolniczymi, szopkami, kur-
nikami i nieczynnymi ulami, w których 
pełno było zakamarków nadających 
się na założenie gniazda. Zapanowa-
ła większa sterylność w obejściach. 
Pojawiły się silosy na zboże. Zniknęły 
dziurawe worki, z których sypało się 
zboże, a także końskie odchody i reszt-
ki obroku na ulicach, z których stada 
wróbli wygrzebywały resztki owsa. 
Brak wszechobecnego kiedyś drobiu, 
któremu wróble bezczelnie podbierały 
zboże sprzed samych dziobów. Nie ma 
już przydomowych poletek. Odpadki 
w miastach pakuje się w worki foliowe, 
przez które wróblom trudno się przebić. 
Poza tym istnieje tam coraz większa 
konkurencja w postaci gołębi i kruko-
watych. Nowe technologie budownictwa 
i  ocieplanie budynków, słuszne z eko-
nomicznego i ekologicznego punktu 
widzenia,  powodują jednak, że coraz 
mniej jest szczelin. 

Wróble zmuszone są zejść z lęgami 
na niskie krzewy gdzie czyhają na nie 
czworonożni drapieżnicy - koty i kuny. 
Coraz chętniej stosuje się w ogrod-
nictwie i rolnictwie środki chemiczne 
przeciw owadom, którymi ptaki karmią 
pisklęta. Fakt spadku liczebności wróbli 
na wsi jest dla wielu ludzi niedostrze-
galny. Myli się je bowiem z podobnymi 
mazurkami, których populacja wzrasta, 
ponieważ są mniej zależne od człowie-
ka. Coraz mniej wróblich hałaśliwych 
sejmików, które najgłośniej akcentowały 
swoją obecność tuż przed zachodem 
słońca. Jeszcze w 1984 roku wróbel 
był objęty jedynie ochroną wiosenną. 
Niedawno wprowadzono dla niego ści-
słą ochronę gatunkową. Oby ten bliski 
nam kiedyś towarzysz nie zachował się 
tylko w legendach, wierszach i przy-
słowiach, które powstały w czasach 
jego świetności.

Jerzy Stasiak



W konkursie mogli wziąć udział 
mieszkańcy regionu, właścicie-
le ogrodów prywatnych i ogród-
ków działkowych oraz właściciele 
obiektów i terenów użyteczności 
publicznej. Do udziału zaproszo-
no wszystkich dbających o swoje 
środowisko poprzez ukwiecenie 
i ukazanie bogactwa zasobów 
bioróżnorodności na terenie wo-
jewództwa opolskiego. W tym roku 
komisja konkursowa odwiedziła aż 
40 zgłoszonych obiektów (to dwa 
razy więcej niż w ubiegłym roku) 
- w kategoriach „obiekt dostępny”, 
„obiekt prywatny” i „ogródek dział-
kowy”. Laureaci otrzymają nagrody 
- honorowe statuetki i bony (karty 
podarunkowe) do wykorzystania 
w sklepach i marketach ogrodni-
czych.

Opolskie kwitnące 2017
III miejsce ogrodu Państwa Bienieckich z Krasiejowa

1 października w Muzeum Wsi Opolskiej zorganizowano uro-
czystą galę, podczas której ogród Państwa Elżbiety i Mariusza 
Bienieckich otrzymał nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie 
„Opolskie kwitnące” w kategorii obiekt prywatny. To wielki sukces 
nie tylko właścicieli, ale również Gminy Ozimek. Gratulujemy!!!

Konkurs „Bioróżnorodne 
Opolskie” w  kategorii „Opolskie 
kwitnące” realizowany jest w ra-
mach Projektu „Ochrona trzmiela 
i siedlisk z nim związanych oraz 
promowanie postaw społecznych 
sprzyjających ochronie bioróżno-
rodności w województwie opolskim” 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014 
- 2020. Jego organizacja umożliwia 
ukazanie bogactwa przyrodniczego 
środowiska związanego z życiem 
trzmieli i siedlisk z nim związanych.

Żródło: www.opolskie.pl

PODZIĘKOWANIE ZA 1%
Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców w Ozimku Klaus Leschik 

w imieniu kół DFK składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy prze-
kazali 1 % podatku na rzecz działalności 

Mniejszości Niemieckiej w Gminie 
Ozimek.

Jest człowiekiem, który zaangażował 
się w propagowanie idei partnerstwa 
i budowanie wspólnej Europy. Zna każde 
miasto partnerskie oraz zaprzyjaźnione 
z gminą Ozimek i w każdym z tych miast 
Antoniego Gryca bardzo dobrze znają.

W uznaniu za szereg zasług dla 
rozwoju współpracy partnerskiej oraz 
promocji Gminy Ozimek za granicą bur-
mistrz Jan Labus wyróżnił go podczas 
tegorocznych jubileuszy z okazji 25-lecia 
współpracy partnerskiej z Heinsbergiem 
oraz z okazji 20-lecia współpracy part-
nerskiej z Rymarzowem. Na szczególne 
uznanie zasługuje jego rola podczas licz-
nych wizyt, gdzie zawsze służył pomocą 
i dał się poznać jako godny reprezentant 
gminy Ozimek.

Panu Antoniemu życzymy pomyśl-
ności w życiu zawodowym i osobistym 

Antoni Gryc: zaangażowany 
w ideę wspólnej Europy

Antoni Gryc to lokalny społecznik, radny sześciu kadencji Rady Miejskiej 
w Ozimku oraz radny Powiatu Opolskiego. Pan Antoni jest również wieloletnim 
członkiem komisji ds. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw - dawniej komisji ds. partnerstwa.

oraz dalszego zapału w działalności zwią-
zanej ze współpracą międzynarodową 
Gminy Ozimek. M.W. 

I etap inwestycji - budowa infrastruk-
tury pieszo-rowerowej został zakończony 
właśnie w Krasiejowie, gdzie powstał 
nowoczesny obiekt o konstrukcji wstęgo-
wej, składający się z płyty żelbetonowej 
o zmiennej grubości, sześciu kabli spręża-
jących, zawieszony na dwóch zewnętrz-
nych linach nośnych. Szerokość kładki 
to 3,5 m, a całkowita długość 56 metrów.

Kładka jest współfinansowana w 85% 
w ze środków UE w całości kosztowała 

Krasiejów:

Nowa kładka rowerowa
27 października 2017 r. do użytku oddano do użytku długo wyczekiwaną 

kładkę w Krasiejowie. Jest ona częścią projektu pn. „Budowa infrastruktury 
pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum prze-
siadkowego w Gminie Lewin Brzeski”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddzia-
łanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

2. 802. 677 zł, z czego powiat opolski 
zapłacił 423 376 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konali wicestarosta opolski Leonarda 
Płoszaj, burmistrz Ozimka Jan Labus 
oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
Jacek Dziatkiewicz. Ponadto w otwarciu 
udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, 
radni powiatowi i pracownicy ZDP.

Marcin Widera


