
Nadwyżka w wysokości 2.400.000 zł 
przeznaczona zostanie na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych kredytów, pożyczek 
i wyemitowanych papierów wartościo-
wych. W budżecie utworzono też m.in. 
rezerwy: ogólną w kwocie 90. tys. zł oraz 
celową - 160.tys. zł  z przeznaczeniem 

Sesja RM: 

Mamy budżet!
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ozimku radni przyjęli budżet 

gminy na rok 2018. Według niego dochody gminy wyniosą 64.168.835 zł, 
a wydatki - 61.768.835 zł.

na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego. Radni posta-
nowili także, iż wszelkie wolne środki 
zostaną w pierwszej kolejności przezna-
czone na remonty i budowę dróg.     

wit

W Komisariacie Policji w Ozimku 
miało miejsce uroczyste przekazanie 
radiowozu. Zakup samochodu był moż-
liwy dzięki wsparciu urzędów 2 gmin 
z terenu działania KP w Ozimku. Gmina 
Chrząstowice oraz Urząd Gminy i Miasta 
Ozimek łącznie na ten cel przeznaczyły 
ponad 30 000 złotych. Pozostała część 
środków pochodziła z budżetu Komendy 
Głównej Policji.

W obecności Komendanta Miejskie-
go Policji w Opolu podinsp. Bogdana 

Nowy radiowóz dla policjantów
Komisariat Policji w Ozimku wzbogacił się o nowy radiowóz. Zakup pojaz-

du był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Gminy i Miasta Ozimek oraz Urzędu 
Gminy Chrząstowice. Samorządy na nowy radiowóz przekazały łącznie ponad 
30 000 złotych.

Piotrowskiego oraz burmistrza Jana La-
busa i wójta Floriana Cieciora, kluczyki 
odebrał szef policjantów z Ozimka - nad-
kom. Rafał Bartoszek. Nowy radiowóz 
jest nieoznakowany i wykorzystywany 
będzie przez służbę kryminalną.

Warto wspomnieć, że lokalne samo-
rządy wsparły także finansowo remont 
pomieszczenia dyżurnego jednostki 
w Ozimku oraz zakup nowego sprzę-
tu biurowego.

Źródło: www.opole.policja.gov.pl 

Zakres rzeczowy przedsię-
wzięcia obejmuje:

- budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Schodnia o dł. 
6.641,68m

- budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Pustków o dł. 
3.710 m

- budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Ozimek o dł. 
1.836,3 m

- wykonanie przewier-
tu pod drogą krajową nr 46 
- przejście PKr-2 o dł. 33,8 m

- oraz zabudowę 1 mikro-
elektrowni fotowoltaicznej na 

Umowa dot. budowy kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Schodnia, 

Pustków i Ozimek podpisana

05 stycznia 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania 
dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia, 
Pustków i Ozimek. Zadanie realizowane będzie przez firmę MO-
STOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego S.A. wyłonioną w prowadzonym uprzednio 
postępowaniu przetargowym.

przepompowni sieciowej AP2 zlo-
kalizowanej w Antoniowie - OZE.

Łącznie w ramach podpisane-
go kontraktu planujemy wykonać 
ok. 12,22 km sieci kanalizacji sa-
nitarnej. Długo oczekiwana reali-
zacja zadania zapewni dostęp do 
sieci kanalizacyjnej mieszkańcom 
Pustkowa, Schodni i części Ozim-
ka.

Opisane przedsięwzięcie to 
jeden z kontraktów Projektu pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji Ozimek wraz 
z usprawnieniem zarządzania 
majątkiem sieciowym i wyko-
rzystaniem OZE” wdrażanego 
w naszej gminie w ramach dzia-
łania 2.3 „Gospodarka wodno-
-ściekowa w aglomeracjach” II oś 
priorytetowa „Ochrona środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 
- 2020”.

Planowana szacunkowa war-
tość wszystkich zadań Projek-
tu wynosi 14,6 mln PLN brutto, 

w tym wysokość przyznanego 
dofinansowania to 7,6 mln PLN. 
Należy zaznaczyć, że zarówno 
całkowita wartość projektu, jak 
również kwota dofinansowania 
po zakończeniu wszystkich po-
stępowań przetargowych ulegnie 
zmniejszeniu.  

Dorota Spławińska

Od lewej:Jan Labus - burmistrz Ozimka, Florian Ciecior - wójt Chrząstowic, 
podinsp. Bogdan Piotrowski Komendant Miejski Policji w Opolu, nadkom. 
Rafał Bartoszek Komendant Miejski Policji w Ozimku.

Od lewej:Dariusz Frankowski - W-ce prezes Zarządu „Mostostal Zabrze”, 
Jan Labus, Mirosław Wiciak, Dorota Spławińska i Krzysztof Durkalec. 



Imprezę prowadziła niezawodna 
Tatiana Kowalczyk, która zaprosi-
ła wszystkich do wspólnego tańca. 
W programie były m.in. brazylijska 
samba, kubańskie rytmy salsy, zna-
ne wszystkim kroki indyjskiego bol-
lywood oraz egipski taniec brzucha. 
Licznym uczestnikom szczególnie 
spodobała się grecka zorba. Nie 
zabrakło także konkursów i drob-
nych upominków dla najgorętszych 
tancerzy i tancerek.

Krótko przed północą burmistrz 
Jan Labus złożył zgromadzonym 
serdeczne życzenia noworoczne, 
po których odbyło się uroczyste od-
liczanie i przywitanie Nowego Roku 
w rytmie makareny!!!

Marcin Widera

Nowy Rok w Ozimku

Tanecznie przywitali
31 grudnia zaproszono wszystkich mieszkańców gminy na trady-

cyjne przywitanie Nowego Roku. Tegoroczna edycja była zorganizo-
wana w klimacie tanecznym jak wskazywał nazwa „Taneczna podróż 
dookoła świata”. Na placu przed Domem Kultury zebrała się liczna 
grupa Ozimian.

Również podopieczni Akcesu 
wspaniale zaprezentowali Gminę 
Ozimek. Julia Dota wywalczyła 
I miejsce w kat starszej wspa-
niale wykonując piosenkę Stop 
z rep, Sam Brown. Hania Ada-
miec ze szkoły Podstawowej 
w Grodźcu, występując w nie-
zwykle licznej kat. młodszej 
otrzymała wyróżnienie. Gratu-
lujemy.

Pragniemy się także pochwa-
lić wiadomością z ostatniej chwili! 
Uczniowie z SP3 w Ozimku, sko-
rzystali z możliwości wzięcia udzia-
łu w teledysku zespołu Rokiczanka, 

Sukces Trójki i Stowarzyszenia „Akces”  

Nagrody i zaszczyty
16 grudnia podczas XII Otwartego Konkursu „Nas łączy muzyka” 

Węgry 2017, Zespół Akces działający w szkole nr 3 przy wspar-
ciu „Stowarzyszenia Akces” , piosenką „Skrzypi wóz, zdobył III 
miejsce. To ogromne wyróżnienie i satysfakcja. Do tego sukcesu 
z pewnością przyczynili się dwaj młodzi muzycy- Tymoteusz Datko 
i Paweł Glensk, którzy swoim akompaniamentem na skrzypcach 
wzbogacili występ Zespołu. 

nagrywając wykonanie” Pastorałki 
od serca do ucha” i spośród wielu 
innych zgłoszeń z całej Polski, ich 
fragment znalazł się w oficjalnym 
świątecznym teledysku tej folklo-
rystycznej grupy. Zapraszamy na 
stronę rokiczanka.pl i tam teledysk 
można zobaczyć. 

Na żywo wspomniany utwór 
uczniowie zaprezentują podczas 
dwóch wojewódzkich i jednego 
ogólnopolskiego konkursu. Trzy-
majcie kciuki za zespół i solistów 
z naszej szkoły i Stowarzyszenia.

Ela Bieniecka

Podczas Dnia Dobrych Wrażeń, 
którego celem było przedstawienie 
najnowszych możliwości branży 
okien i drzwi, zaproszono wszyst-
kich mieszkańców na niepowta-
rzalny koncert wyjątkowego talentu 
muzycznego. Lukas opowiedział 
o jego przygodzie z telewizją oraz 
pozwolił najmłodszym zagrać ra-
zem z nim.

Lukas Gogol w Ozimku
Zwycięzca „Mam Talent!”

W sobotę 16 grudnia w godzinach południowych do Ozimka 
przyjechał wyjątkowy gość - Lukas Gogol. Zwycięzca tegorocznej 
10. edycji programu „Mam Talent!” przybył do naszej gminy dzięki 
inicjatywy firmy Dla Środowiska Izabella Grzybek.

Na spotkanie zaproszono także 
burmistrza Jana Labusa, który 
podziękował organizatorom, a sa-
memu Lukasowi Gogolowi życzył 
dalszych sukcesów. Ponadto złożył 
mu serdeczne gratulacje i podzię-
kował za ogromny wkład w promo-
cję naszego całego regionu.

Marcin Widera





26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W OZIMKU!

Serce do serca - orkiestra pięknie grała  

Po raz pierwszy  spo-
łeczność Ozimka włącza 
się w Akcję organizowaną 
od 2013 „Jedna za miliard, 
miliard za jedną - stop 
przemocy wobec kobiet”, 
podczas której kobiety  
i solidaryzujący się z nimi 
mężczyźni tańczą, dając 
tym wyraz swojej dezapro-
bacie wobec przemocy.

 Od czterech lat ten sam 
wymowny układ taneczny do 
tego samego utworu muzycz-
nego przypomina o wadze 
problemu przemocy, ale rów-
nież o sile wspólnoty, która 
może pomóc wyjść z mroków 
milczenia. Hasło tegorocz-
nej kampanii brzmi „Lokalnie 
i solidarnie przeciwko prze-
mocy wobec kobiet”. 

Wspólny taniec zapla-
nowany jest na dzień 13 
lutego 2018,  godzinę 17.00 
na placu przed Domem 
Kultury w Ozimku. 

Organizatorami akcji są 
Dom Kultury w Ozimku oraz 
Gabinet Psychoterapii opar-
tej na procesie- Anna Bereź-
nicka.

Przygotowania układu 
tanecznego realizowane są 
przez instruktorkę fitness 
Monikę Babij, Halinę Oster 
(Stowarzyszenie Klanza, 
Szkoła SuperBabci i Super-
Dziadka) oraz instruktorka 
tańca DK w Ozimku - Tatia-
nę Kowalczyk.

Akc ję  f inansowo 
wspiera Prawnicze Biuro 
Nieruchomości Aldom- Al-
dona Góźdź.

Do tańca zapraszamy 
wszystkich: kobiety, męż-
czyzn i dzieci, niezależnie 
od znajomości układu ta-
necznego. 

Liczy się obecność i po-
czucie solidarności lokalnej.

„One billion rising”, czyli 
„Nazywam się miliard”

Ozimek
dołącza 
do akcji

Podczas tegorocznego - 26. 
Finału, kwestowało 75 wolon-
tariuszy. Najmłodszy z nich to 
Wojtuś Wrona - uczeń klasy 
pierwszej szkoły podstawowej. 
Liczną grupę stanowili czwar-
toklasiści i niezawodni wo-
lontariusze gimnazjum oraz 
uczniowie Zespołu Szkół 
w Ozimku. Z dzielnymi wo-
lontariuszami kwestowali ich 
równie dzielni rodzice, którzy 
dopingowali swoje pociechy. 
A kwestowali - mimo chłodu - 
przez kilkanaście godzi w całym 
mieście. I gorące serca kwe-
stujących jak i tych, którzy nie 
żałowali datków,  pozwalały 
zapomnieć o pierwszym tego-
rocznym mrozie.  

Już po raz dziesiąty Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku była organizatorem Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielkoorkiestrowy program 
artystyczny przygotował Dom 
Kultury w Ozimku. Mieszkańcy 
mogli uczestniczyć w koncercie 
Chóru na Obcasach oraz Ozim-
skiej Orkiestry Dętej, natomiast 
najmłodsi ozimianie obejrzeli 
film pt. „Bella i Sebastian 2”.

Zwieńczeniem cyklu imprez 
była licytacja przedmiotów zwią-
zanych z tegorocznym finałem 
oraz podarowanych przez lokal-
ną społeczność.

Pani dyrektor placówki- Ju-
stynie Wajs- Fijałkowskiej 
oraz pracownikom należą się 
słowa uznania i podziękowania 
za pomoc w organizacji 26. Fi-
nału WOŚP.

Od godziny 17.00 wolontariu-
szy w sztabie rozliczali nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej nr 3 
w Ozimku. Mimo faktu, że już 
w piątek po południu rozpoczęły 
się zimowe ferie, organizatorzy 
mogli liczyć na pomoc i wsparcie 
dyrekcji, grona pedagogicznego, 
pracowników obsługi, rodziców 
i uczniów naszej szkoły, czyli 
…wszystkich ludzi dobrej woli. 

Sztab w Ozimku zebrał im-
ponującą kwotę- 32093,50 zł 
i walutę obcą. 

Małgorzata Dziewulska- Stefan, 
Anna Zawieja 

i Marzena Wolicka-  Mazurkiewicz



* 200 lat dla jubilatów! * 200 lat dla jubilatów! * 200 lat dla jubilatów! * 200 lat dla jubilatów! * 

85. urodziny świętowali: 
Helena Majcher z Pustkowa (z 
przyjaciółkami Danutą i Katarzy-
ną), Bogusław Musiał z Ozimka 
(przybył z córką Krystyną) oraz 
Jan Richter z Krasiejowa. Na-
tomiast 80. urodziny obchodzili: 
Łucja Wiesiołek z Krzyżowej 
Doliny (z wnuczką Natalią), Kry-
styna Wróbel - Smyk z Ozim-
ka (z mężem helmutem i córką 
Sonią) oraz troje mieszkańców 
Ozimka: Zofia Wielicka,  Jan 
Ledniowski i Theodor Zmuda.

Dwieście lat!
14 grudnia 2017 r. w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego 

kolejni seniorzy świętowali rocznice urodzin oraz zawarcia 
związków małżeńskich. Życzenia złożyli im kier. USC Ewa 
Bronder oraz burmistrz Jan Labus.

Diamentowe Gody Małżeń-
skie (60.lecie pożycia) obchodzili 
Zofia i Aleksander Wieliccy 
z Ozimka, Szmaragdowe Gody 
Małżeńskie (55.lecie) - Róża 
i Hubert Hallek z Krasiejowa 
a Złote Gody Małżeńskie (50.
lecie) - Genowefa i Eugeniusz 
Kumiec z Ozimka (przybyli 
z córką Zuzanną i synem Zbi-
gniewem).

Do życzeń przyłącza się 
redakcja „Wiadomości Ozim-
skich”.

Róża i Hubert Hallek.

Jubilaci małżeńscy.

Zofia i Aleksander Wieliccy.

Genowefa i Eugeniusz Kumiec z córką Zuzanną i synem Zbigniewem. Krystyna Wróbel - Smyk z mężem Helmutem i córką Sonią.

Helena Majcher z przyjaciółkami 
Danutą i Katarzyną.



* 200 lat dla jubilatów! * 200 lat dla jubilatów! 

Bogusław Musiał z córką Krystyną. Jan Ledniowski.

Jan Richter. Zofia Wielicka.

Łucja Wiesiołek z wnuczką Natalią. Theodor Zmuda z małżonką Różą.

O godzinie 8.00 jubilat odprawił uro-
czystą mszę świętą, którą tradycyjnie 
uświetniła orkiestra pod dyrekcją Alfonsa 
Goli. Po odśpiewaniu dziękczynnego 
Te Deum Laudamus, liczne delegacje 
z burmistrzem Janem Labusem, Radą 
Parafialną, służbą liturgiczną oraz innymi 
grupami działającymi przy naszej parafii, 
złożyły proboszczowi życzenia wręczając 
wiązanki kwiatów. Na zakończenie mszy 

Urodziny ks. M. Demarczyka
W wigilię Świąt Bożego Narodzenia - 24 grudnia proboszcz parafii w Ozimku 

ks. Marian Demarczyk obchodził 54. urodziny.

wierni odśpiewali proboszczowi znaną 
pieśń: „Życzymy, życzymy…”.

Wiele delegacji przyszło także po 
mszy świętej do zakrystii, by złożyć jubi-
latowi urodzinowe życzenia. Proboszcz 
bardzo serdecznie podziękował za tak 
liczny udział parafian w mszy świętej oraz 
za złożone życzenia. Przyłącza się do 
nich również redakcja WO.

(nies)

Przedstawiano krótkie scenki obrzę-
dowe w gwarze śląskiej. W przeglądzie 
uczestniczyło sześć zespołów, przedsta-
wiając śląskie zwyczaje: Kosorowiczanki - 
„Skubanie pierza”, Nasze Baby z Kotorza 
Małego - „Swaty”, Gryfne Dziołchy z Dęb-
skiej Kuźni - „Wypros”, Danieckie Śmatyr-
loki - „Śląskie wesele”, Amatorski Zespół 
Teatralny z Dębskiej Kuźni - „Dożynki na 
wesoło” oraz Dzióbki z Biestrzynnika 

Śląskie zwyczaje
9 grudnia w Domu Kultury w Tarnowie Opolskim odbył się drugi przegląd 

grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego, zorganizowany 
pod hasłem „Scenki z życia opolskiej wsi”. 

„Kiszenie kapusty”. Jury w składzie: 
Irena Zielonka, Agnieszka Okos i Da-
wid Laskowski wyróżniło trzy zespoły: 
Dzióbki, Gryfne Dziołchy i Danieckie 
Śmatyrloki. Imprezę prowadziła Daniela 
Bossek, nagrody wręczali Krzysztof 
Wysdak, Florian Ciecior i Czesław 
Bergiel, a organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie „Fair Play”. 

(nies)



Komisja konkursowa w składzie: 
Justyna Wajs - Fijałkowska (dyr. 
DK w Ozimku), Robert Konowalik 
(instruktor teatralny) i Paweł Wiel-
gus (muzyk, dyrygent) miała twardy 
orzech do zgryzienia, gdyż niektóre 
spektakle były bardzo niekonwen-
cjonalne. Ostatecznie zdecydowała 
o następującym podziale nagród 
i wyróżnień:

- I nagroda - dla zespołu Przed-
szkola Publicznego nr 5 w Kra-
siejowie za spektakl „Cały świat 
wita Jezusa”.

- II nagroda - dla zespołu Star-
szaków z Publicznego Przedszkola 
nr 4 w Ozimku za spektakl „Jasełka”

- III nagroda - dla zespołu Grupy 
Przedszkolnej Poziomki ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku za 

20. edycja Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych

Nagrody i wyróżnienia
Siedem grup z Ozimka, Krasiejowa i Suchej 12 stycznia uczestni-

czyło w corocznym przeglądzie jasełkowym, jaki odbył się w ozimskim 
Domu Kultury. 

spektakl „Jasełka”.
Wyróżnienia:
- dla Grupy Integracyjnej Smer-

fusie z Przedszkola Publicznego nr 
2 w Ozimku,

- Grupy II Motylki z Przedszkola 
Publicznego nr 1 w Ozimku za spek-
takl „Melodia Bożego Narodzenia”.

W kategorii szkoły podstawo-
we:

- I nagroda dla zespołu Teatr 
Dzielnego Widza z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Suchej,

- II nagroda -  dla zespołu Klasa 
IIIB ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Ozimku. 

Nagrody wręczał burmistrz Ozim-
ka Jan Labus. 

Jan Niesłony


