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Dom Kultury w Ozimku
„Babski Fajrant”, czyli wydarzenie zorganizowane z myślą 

o kobietach, miało miejsce 10 marca 2018r. w Domu Kultury 
w Ozimku.

Już o godzinie 18:00 goście 
zostali powitani i zaproszeni do 
strefy „Health&Beauty”, w której 
znane marki i lokalne firmy ofero-
wały darmowe usługi oraz służyły 
profesjonalnymi  poradami. Były 
z nami przedstawicielki znanych 
i lubianych firm kosmetycznych: 
Mary Kay oraz Avon, które za-
proponowały Paniom zabiegi na 
dłonie i usta oraz inne zabiegi 
upiększające. Pani Daria Barto-
cha - dietetyk ze Szczedrzyka, 
przeprowadzała analizę składu 
ciała i odpowiadała na nurtują-
ce pytania związane z odżywia-
niem. Instruktorzy ozimskiej Fit 
Fabryki przedstawili swój grafik 
zajęć i zachęcali do zwiększe-
nia aktywności fizycznej przed 
nadchodzącą wiosną i latem. 
Przy stoisku Studia Fotografii 
Dziecięcej Karolina Gosztyła-
-Basaj można było wygrać sesję 
zdjęciową oraz zrobić sobie pa-
miątkową fotkę z koleżankami. 
Chwila relaksu czekała na Panie 
przy stoisku fizjoterapeutycznym 
Reha&Beauty, gdzie można było 
poddać się rozluźniającemu ma-
sażowi i zupełnie odciąć się od 
problemów dnia codziennego. 
Ponadto uczestniczki imprezy 
mogły skorzystać ze stanowiska 
informacyjnego zachęcającego 
do regularnych badań cytolo-
gicznych i badań piersi. Warto 
bowiem najpierw zadbać o zdro-
wie, a dopiero potem umówić się 
na wizytę u kosmetyczki.

O godzinie 18:30 rozpoczął 
się pokaz „Kobiety kobietom”, 
podczas którego mogliśmy 
podziwiać zapierający dech 
w piersiach taniec na kole akro-
batycznym wykonany przez 
Karolinę Sawicką, opolską in-
struktorkę tańca, oraz odpłynąć 
przy piosenkach śpiewanych 
przez utalentowane wokalistki 
ze Studia Piosenki NONET. Wi-
dzowie obejrzeli także pierwszą 
cześć spektaklu pt. „Odrodzone”, 
realizowanego przez zespoły tań-
ca orientalnego Kaszmir i Zafira. 
Przedstawienie przeniosło nas 
do starożytnego Egiptu gdzie 
kobiety zostały zniewolone przez 

chciwość, przesadne dbanie 
o swój wygląd oraz chorobliwą 
chęć zdobycia władzy i uzna-
nia. Odbyła się także loteria, 
podczas której zostały rozloso-
wane bony, upominki, vouche-
ry lokalnych firm takich jak: Fit 
Fabryka, Reha&Beauty, Studio 
Fotografii Dziecięcej Karolina 
Gosztyła-Basaj, Daria Bartocha-
-Dietetyk, Eko Ana, Kraina Boba-
sków, Mobilne studio fryzjerskie 
IVONA, Dom Kultury w Ozim-
ku, a także Mary Kay i Avon. 

Wrażeń nie było końca. Po 
pokazie, sekcja fotograficzna Fo-
tokomórka, prowadzona przez 
Dominikę Misiurę, zaprosiła 
wszystkich gości na wernisaż 
wystawy pt. „Jasminum”. Foto-
grafie inspirowane były kwiatami, 
zapachami, naturą oraz filmem 
w reż. Jana Jakuba Kolskiego 
z 2006r., pt. „Jasminum”. Z tego 
też fimu zaczerpnięto pomysł 
na tytuł wystawy . Wisienką na 
torcie i dużą niespodzianką był 
koncert „Chóru na obcasach”, 
który oczarował publiczność mie-
szanką hipnotyzującego śpiewu 
i poczucia humoru. 

Wieczór był udany i obfitujący 
w atrakcje, więc mamy nadzieję, 
że każda kobieta mogła znaleźć 
coś dla siebie i poczuć się jak 
na prawdziwym fajrancie. Ser-
decznie dziękujemy sponsorom 
za ufundowanie nagród i swoją 
obecność w strefie „Health&Beu-
ty”. Składamy również podzię-
kowania wszystkim sekcjom za 
zaangażowanie oraz pracowni-
kom, którzy włożyli ogrom pracy 
w organizację. Do zobaczenia 
za rok.

Męscy członkowie rady sołec-
kiej zajęli się obsługą podczas 
uroczystości, by jak najlepiej 
ugościć reprezentantki płci pięk-
nej.

Ania i Emilia Podleśna-
-Barth oraz Roksana Ledwig 
wraz z Janem Konopką mu-

Dylaki
11 marca zaproszono wszystkie panie z Dylak na tradycyjne 

spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Również w tym roku uczestni-
czyło ok. 50 mieszkanek.

Pustków

Organizatorzy przygotowali 
kawę i ciasto, by wspólnie w miłej 
atmosferze spędzić ten wyjątko-
wy dzień. Panowie wręczyli także 

wszystkim paniom róże i złożyli 
ciepłe życzenia.

Marcin Widera

9 marca 30 mieszkanek Pustkowia przyjęło zaproszenie 
sołtysa i rady sołeckiej na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

zycznym akcentem umilali ko-
biece pogawędki.

Organizatorami imprezy byli 
sołtys Barbara Starzycka oraz 
Rada Sołecka wsi Dylaki.

Marcin Widera



85. urodziny obchodzili: Ma-
ria Piechaczek ze Schodni (w 
towarzystwie synowej Wiesławy 
i wnuczki Ewy), Rita Klimas ze 
Schodni (z wnuczką Moniką) 
oraz Jan Lip z Dylak (ze szwa-
gierką Ilzą).   

Natomiast 80. urodziny 
świętowali: Agnieszka Kanz 
ze Szczedrzyka (przyjechała 
z wnuczką Joanną i wnukiem 
Adamem), Hildegarda Gola ze 
Szczedrzyka (w wnukami Mar-
cinem i Patrykiem), Salomea 

Dwieście lat! 
6 marca 2018 w ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego kolejni 

nestorzy z naszej gminy w towarzystwie najbliższych obchodzili 
rocznice urodzin. Życzenia złożyli im kier. USC Ewa Bronder 
oraz burmistrz Jan Labus.

Gnyszka z Ozimka (z synem 
Tomaszem, synową Katarzy-
ną i wnukami: Jakubem, Emil-
ką i Agatką), Irena Klimosek 
z Ozimka (z synem Andrzejem), 
Georg Gwiosda z Ozimka (z 
synem Janem), Eugeniusz 
Marciniak z Ozimka (z synem 
Mirosławem) i Herbert Potyka 
z Pustkowa (z synem Norber-
tem).

Do życzeń dołącza się 
redakcja Wiadomości Ozim-
skich.     

wit

Jubilaci urodzinowi.

Eugeniusz Marciniak z synem Mirosławem.

Irena Klimosek z synem Andrzejem. Jan Lip ze szwagierką Ilzą.Georg Gwiosda z synem Janem. Herbert Potyka z synem Norbertem.

Rita Klimas z wnuczką Moniką.



Agnieszka Kanz z wnuczką Joanną i 
wnukiem Adamem.

Maria Piechaczek w towarzystwie 
synowej Wiesławy i wnuczki Ewy.

Hildegarda Gola w wnukami Marcinem i Patrykiem.

Salomea Gnyszka z synem Tomaszem, synową Katarzyną i wnuczkami: Emilką 
i Agatką.

- Było super. Jeździliśmy na 
sankach, i był kulig, i rzucaliśmy się 
śnieżkami - mówi wyraźnie zadowo-
lony 6-letni Jasiu.

- Wnuki są zachwycone, a mnie 
bolą stawy. Raz upadłam tak, że 
mnie córka wiozła do szpitala, tak 
ślisko na dworze, piaskiem niewy-
sypane, całe biodro potłukłam - żali 
się pani Jadwiga.

- Śnieg był super, chociaż bab-
cia opowiadała, że jak była mała, to 
tak padało, że szkoły zamykali i też 
miałam nadzieję, że tak będzie, ale 
jednak nie, chyba aż tak nie padało 
- twierdzi 8-letnia Kasia. 

Jej koleżanka, Hela, kiwa głową: 
- Poza tym tato mówi, że jak jest 
zimno, to kierowcy jeżdżą wolniej, 
więc jest bezpiecznie.

Kierowcy to zdecydowanie naj-
bardziej niezadowolona z zimy grupa. 

- Jeszcze ta krajówka to wygląda 
dobrze, ale przez wsie… Dwadzie-
ścia na godzinę szybciej się nie da, 
bo od razu poślizg, tragedia.

- Dokładnie tak, a na dodatek, 
jeśli się nie ma garażu, to codziennie 
rano trzeba wstawać pół godziny 
wcześniej, żeby wyskrobać auto.

- Zawsze się znajdzie jakiś pirat 
drogowy z dobrą przyczepnością, 
a wtedy to już tylko Jezus Maria po-
może. Takim powinno się od razu 
odbierać prawko, i dodatkowo jesz-
cze samochód.

- A ze starym autem… W te mro-
zy codziennie rano modliłam się, 
żeby tylko zapaliło.

- Ale trzeba przyznać, że z od-
śnieżaniem na czas jest coraz le-
piej. Szczególnie to widać na tych 
dużych drogach, bo te mniejsze to… 
No wiadomo.

Mieszkańcy Ozimka o wypoczynku

Nasza zima zła...
Upodobanie do zimy zazwyczaj maleje wprost proporcjonalnie do 

wieku, a moment kryzysowy zazwyczaj następuje w chwili zdobycia 
prawa jazdy. Zobaczmy, co na temat tegorocznej dość długiej zimy 
mieli do powiedzenia mieszkańcy Ozimka.

Wiosna zbliża się wielkimi kroka-
mi - przynajmniej w kalendarzu, bo 
meteorolodzy zapowiadają powrót 
śniegu - więc zaczyna się plano-
wanie urlopów.

- W kwietniu dobrze się podró-
żuje. Jest ciepło, ale sezon się jesz-
cze nie rozpoczął. Może na tydzień 
pojedziemy z mężem w góry - mówi 
pani Mariola.

-Ja tam czekam na wakacje, 
żeby pojechać gdzieś z dzieciakami. 
Zresztą wiosną jeszcze za zimno - 
twierdzi z kolei pani Janina

- Nie, w marcu się nie opłaca. Za 
dużo roboty, no i Wielkanoc. Wiel-
kanoc trzeba spędzić w domu - to 
słowa pana Jacka.

- A ja właśnie nie planuję spę-
dzać jej w domu. Tyle pieniędzy idzie 
na prezenty. Wie pani, ja sama je-
stem, a jak się jedzie do rodziny, 
to każdemu „Zajączek” musi coś 
przynieść. Pół pensji na to idzie. 
Więc uznałam, że lepiej pojechać 
w tym czasie do Zakopanego - uzna-
ła pani Iwona.

- Nie mam planów. Serio, zupeł-
nie żadnych. Pewnie kolejny urlop 
przed telewizorem - z pewnym żalem 
wyznał pan Marek.

- Ja tam zbieram na wyjazd na 
Kortowiadę, więc marzec i kwiecień 
to dzień w dzień praca - oznaj-
mia Łukasz.

- Jezu, jaki urlop? Wiosną? Nie, 
nie, nie. Nawet o tym nie pomyślałam 
- mówi zapracowana pani Michalina.

Niezależnie od planów, wszyst-
kim mieszkańcom naszej gminy 
życzymy takiej pogody, jaką tylko 
sobie wymarzą.

Notowała: Dominika Fleszar





Rozpoczęcie wizytacji nastąpiło 
28 lutego w godzinach wieczornych 
w kościele parafialnym w Schodni. 
Księdza biskupa Andrzeja Czaję 
przywitał proboszcz - ks. dziekan 
Jan Bejnar z delegacją Rady Pa-
rafialnej w składzie: Julita Widera 
i Józef Golla, wręczając biskupowi 
wiązankę kwiatów. Po przedstawie-
niu sprawozdania z działalności 
parafii w ostatnich sześciu latach, 
odprawiona została uroczysta 
koncelebrowana msza święta za 
parafian. Po mszy odbyło się spo-
tkanie Rady Parafialnej z biskupem. 
W dniu 1 marca ks. bp Andrzej Cza-
ja odprawił mszę świętą, udzielając 
wiernym błogosławieństwa lourdz-
kiego. W godzinach popołudnio-
wych odbyły się spotkania z różami 
różańcowymi, członkami Bractwa 
św. Józefa, ministrantami, dziećmi 
Maryi, strażakami oraz młodzieżą 
przygotowującą się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. 

Wizytacja w Ozimku rozpoczęła 
się 2 marca. Księdza biskupa An-
drzeja Czaję przywitał proboszcz 
ozimskiej parafii ks. Marian Demar-
czyk z delegacją Rady Parafialnej 
pod przewodnictwem Zbigniewa 
Stonogi. Biskup odprawił uroczystą 
mszę świętą za parafian w koncele-
brze z proboszczem oraz wikariu-

Wizytacja kanoniczna w Ozimku i Schodni
Wizytacja biskupia jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że 

Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. 
Stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami 
i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, 
grupami duszpasterskimi działającymi w parafii. Od 28 lutego do 3 
marca wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez biskupa Ordy-
nariusza Opolskiego Andrzeja Czaję odbyła się w parafiach Matki 
Bożej Różańcowej w  Schodni oraz św. Jana Chrzciciela w Ozimku. 

szami: ks. Kamilem Sowadą, ks. 
Damianem Sładkiem i ks. Krzysz-
tofem Gburem. Po mszy świętej 
na plebanii odbyło się spotkanie 
z Radą Parafialną. 

Dalszy ciąg wizytacji miał miej-
sce w sobotę 3 marca, kiedy to 
odprawiono mszę świętą w intencji 
chorych z udzieleniem sakramentu 
namaszczenia. Po mszy nastąpiło 
spotkanie biskupa z włodarzami 
naszego miasta i gminy, dyrekcjami 
szkół podstawowych, przedszkoli 
i żłobka, Domu Kultury oraz Poli-
cji. W godzinach popołudniowych 
w remizie OSP w Antoniowie od-
było się spotkanie ze strażakami. 
Biskupa przywitał na nim prezes 
OSP Antoniów Norbert Halupczok. 
Kolejne spotkania miały miejsce 
w Domu Opieki - z siostrami i pod-
opiecznymi,  z katechetami całego 
Dekanatu, z młodzieżą przygotowu-
jącą się do bierzmowania, różami 
różańcowymi, Margaretkami, Od-
nową w Duchu Świętym, Kręgiem 
Biblijnym, ministrantami, lektorami, 
Mariankami i scholą. Wieczorem 
doszło jeszcze do spotkania bisku-
pa z pacjentami i dyrekcją Szpitala 
św. Rocha w Ozimku, a na sam ko-
niec wizytacji - z kapłanami całego 
Dekanatu Ozimek. 

Jan Niesłony



Wielki idol młodych piłkarzy znalazł 
również czas, by wieczorem odwiedzić 

TSKN: 

Miroslav Klose z dziećmi
Miroslav Klose to piłkarski mistrz świata w barwach Niemiec i lider klasy-

fikacji najlepszych strzelców w dziejach mundialu. 28 lutego piłkarz urodzony 
w Opolu odebrał tytuł honorowego obywatela tego miasta. 

Koło liczy 110 członków i realizo-
wało w ubiegłym roku szereg inicjatyw 
i wydarzeń wspierających zachowanie 
tradycji i kultury niemieckiej oraz lokalnej 
naszego regionu. Ponadto przy kole DFK 
działa zespół folklorystyczny HEIDI, który 
promuje działalność mniejszości w gminie 
licznymi sukcesami podczas festiwali 
i przeglądów artystycznych. Przewod-
nicząca Krystyna Koźlik zaznaczyła, że 
nie zawsze jest łatwo, ale Zarząd stara 
się spełniać oczekiwania członków, jak 
tylko możliwe. W ubiegłym roku udało się 
zrealizować projekt ze środków programu 

Zebranie sprawozdawcze
DFK Ozimek:

Członkowie Mniejszości Niemieckiej z Ozimka spotkali się 24 lutego na 
zebraniu sprawozdawczym, które prowadził Norbert Halupczok. Wśród obec-
nych gości byli także burmistrz Jan Labus oraz przewodniczący ZM-G TSKN 
w Ozimku Klaus Leschik.

„Ożywienie Domów Spotkań” pn. „Rejs 
Odrą”, który cieszył się dużym zainte-
resowaniem.

Zarząd na wniosek komisji rewizyjnej 
uzyskał jednogłośne absolutorium, co jest 
wyrazem uznania dobrej działalności.

Na zakończenie burmistrz ciepłymi 
słowami pogratulował zarządowi i po-
dziękował za kolejny udany rok w DFK, 
którego działalność promuje także gminę 
Ozimek. Do jego podziękowań przyłączył 
się Klaus Leschik.

Marcin Widera

Na uroczystość zaproszono przed-
szkolaków z sąsiedniego Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Ozimku, którzy przy-
byli z pięknym dwujęzycznym programem 
artystycznym. Dzieci zaprezentowały 
wiersze i piosenki oraz ciekawą chore-
ografię z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dla 
wszystkich obecnych babci i dziadków 
przygotowano także barwne laurki, które 
maluchy wręczyły zebranym. Program 
oraz aranżacje przygotowały nauczycielki 
z PP1 p. Kamila Michalczyk oraz p. 
Ewa Młyńska.

Krystyna Koźlik podziękowała p. 
Jolancie Szyszka -dyrektorowi PP1 
oraz młodym talentom i ich opiekun-
kom za upięknienie tego wyjątkowego 
dnia. Wszystkim zgromadzonym pro-
gram bardzo się podobał i cieszył się 
gromkimi brawami.

Na zakończenie zaproszono wszyst-
kich na drobny poczęstunek.

Marcin Widera

DFK Ozimek:

Dzień Babci i Dziadka
20 lutego 2018 r. w domu spotkań DFK Ozimek zorganizowano tradycyjny 

Dzień Babci i Dziadka, na który zaproszono swoich członków. Wszystkich 
zebranych przywitała przewodnicząca Krystyna Koźlik. 

dzieci uczęszczające na zajęcia sporto-
wo-edukacyjne do Miro Deutschefussbal-
lschule - Niemieckojęzycznych Szkółek 
Piłkarskich. Takie szkółki działają również 
w Gminie Ozimek - w Ozimku i Dylakach.

Podczas uroczystości w Chrząstowi-
cach, gdzie założono pierwszą szkółkę 
nie zabrakło ciepłych słów, gratulacji, 
prezentów i tortu. Na zakończenie każda 
z drużyn miała okazję by zrobić sobie 
z mistrzem pamiątkowe zdjęcie.

Inicjatorem spotkania było Towarzy-
stwo Społeczno-kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim.

Nasze drużyny reprezentowali - Ozi-
mek-Malapane koordynator Tomasz 
Kaczmarzyk z trenerem Damianem 
Zmuda i Marcinem Piątek,  jak rów-
nież gminnym przewodniczącym TSKN 
w Ozimku Klausem Leschik, zaś Dyla-
ki-Dyloken - Andrzej Brylczak, Michał 
Brylczak i Sandra Nowak.

fot. Anna Kurc
Marcin Widera



Na kolejnej Ogólnopolskiej Halo-
wej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich, rozegranej tym razem 
w Pińczowie, Dawid Sudoł z Koła 
PZW „Małapanew” Ozimek zwyciężył 
w kategorii U-12, a Jakub Surmiak 
z Koła PZW Prudnik zajął drugie miej-
sce w kategorii U-16, w której szóste 
miejsce wywalczył Marek Kwieciń-
ski z Ozimka. Na dziewiątym miejscu 
w kategorii U-14 uplasował się Kacper 

Kolejny sukces
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Wędkarskiej

Po ubiegłorocznych sukcesach w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży 
Wędkarskiej, również w tym roku młodzi reprezentanci Opolszczyzny, a wśród  
nich zawodnicy z Ozimka, zanotowali już pierwsze udane występy. 

Bartoszyński z Koła PZW Grodków. 
W klasyfikacji drużynowej reprezentacja 
Okręgu Opolskiego PZW zajęła piąte 
miejsce, minimalnie ustępując ekipom 
gospodarzy i drużynom katowickim. 

Nasi reprezentanci, mino pewnego 
niedosytu, spisali się bardzo przyzwoicie. 
Zadeklarowali walkę o wyższe lokaty na 
kolejnej tegorocznej Olimpiadzie, plano-
wanej w maju w Bolesławcu n/ Prosną.

W.M.

Najlepsi zawodnicy Olimpiady w Pińczowie.

Pierwszą walkę Natalia wygrała z 
Argentynką 4:0, drugą z Japonką 2:1 
(historyczne zwycięstwo, jest jedną z nie-
licznych zawodników z Polski, którym 
udało się pokonać zawodnika z kolebki 
karate Japonii, Natalia walczyła z Ja-
ponką pierwszy raz), w trzeciej rundzie 
przegrywa z zawodniczką z Czarnogóry 

Salzburg/Austria

Natalia w natarciu
W kolejnej serii Karate 1 Seria A (Puchar Świata w Karate Olimpijskim 

WKF), w której uczestniczą najlepsi zawodnicy na świecie, udział wzięła re-
prezentantka Polski, a zarazem mieszkanka naszej gminy Natalia Szponder, 
która rywalizowała w konkurencji kumite seniorek -55 kg.

0:3. Udział zaliczamy do udanych. W jej 
kategorii uczestniczyło 115 zawodniczek. 
W rankingu światowym zyskała kolejne 
punkty i kolejne doświadczenie. Warto 
dodać, że 10 marca na Mistrzostwach 
Polski w Lęborku Natalia zdobyła między 
innymi tytuł mistrzyni seniorek.

M.W.

W tym roku udział wzięło wyjątkowo 
liczne grono skaciarzy - 27. Tytuł najlep-
szego skaciarza obronił Stanisław Pluta.

Skat w Dylakach:

O Puchar Sołtysa
6 lutego br. w Dylakach zorganizowano kolejny już tradycyjny Turniej 

Skata o Puchar Sołtysa.

Członkowie Ludus Bellatores z Ozim-
ka nie mogli przepuścić takiej okazji tym 
bardziej, że galę otwierała walka Igna-
cego G. walczącego w barwach Forca 
Brava z Opola i Ludus Bellatores z Ozim-
ka. Ignacy przygotowujący się do tego 
starcia w Forca Brava pod kątem walki 
w parterze i w rodzimym Ludus Bellatores 
w tzw. stójce rozprawił się w drugiej run-
dzie poprzez duszenie trójkątne nogami 

Gala Soul FC

Ignacy nie dał szans
W sobotę 3 marca  fani mieszanych sztuk walki (MMA) mieli okazję uczest-

niczyć w gali Soul FC, która odbyła się w opolskim Okrąglaku.

z bardziej doświadczonym zawodnikiem 
Arturem Woźniakiem reprezentującym 
czołowy klub MMA w Polsce Ankos Po-
znań. 

 Gratulujemy wygranej i czekamy 
na kolejne walki. Kto wie może kiedyś 
zobaczymy naszego wojownika w jed-
nej z największych gal w Polsce bądź 
na świecie.

A.F.

Puchar zwycięzcom wręczyła Pani 
sołtys Barbara Starzycka.

Marcin Widera



1. Termomodernizacja Przed-
szkola Publicznego nr 2 w Ozimku

Na to zadanie gmina pozy-
skała dotację unijną w wysoko-
ści 1 192 960,89 zł z Programu 
RPO WO 2014-2020 poddziałanie  
3.2.1.Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych Aglome-
racji Opolskiej

Całkowita wartość projektu 
2 172 970,65 zł

Wkład własny 980 009,76 zł. 
W ramach projektu wykonane 

zostanie min. docieplenie dachu 
i ścian, wymiana okien, drzwi, sieci 
elektrycznej systemu cieplnego. 
Ponadto zamontowane zostaną  
ogniwa fotowoltaiczne i zostanie 
wymienione oświetlenie na ener-
gooszczędne.

Obecnie ogłoszony jest przetarg 
na wyłonienie Wykonawcy robót. 

Termin wykonania maj- wrze-
sień 2018r.

2. Przebudowa i adaptacja 
wraz z doposażeniem pomiesz-
czeń Żłobka Samorządowego 
w Ozimku w celu utworzenia 15 
nowych miejsc.

W ramach Programu Rządowe-
go  Maluch  udało się pozyskać do-
tację w wysokości 185 426,69 zł na 
realizacje przedmiotowego zadania.

Całkowita wartość projektu 
410047,00zł

Środki własne  224 572,31 zł
W ramach projektu zostaną 

przebudowane i wyposażone po-
mieszczenia dla nowej 15 osobo-
wej grupy oraz zmodernizowana 
istniejąca kuchnia.

Termin wykonania prac: czer-
wiec-wrzesień 2018r.

3. „e-Ozimek - rozwój cyfro-
wych usług publicznych”  

W ramach Programu: RPO WO 
2014-2020 działanie 10 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną poddzia-
łanie 10.3 E-usługi gmina Ozimek 
pozyskała dotację w wysokości 
476 000,00 zł

Całkowita wartość projektu wy-
nosi 560 000,00 zł , 

Wartość wkładu własnego 
84 000,00 zł, 

Okres realizacji kwiecień- gru-
dzień 2018r.

Głównym celem projektu jest 
cel: zwiększenie dostępności i ja-
kości usług elektronicznych umoż-
liwiających kompleksowe załatwie-
nie spraw przez internet, rozwój 
elektronicznych usług publicznych 
w tym m.in. projektów z zakresu 

CO NOWEGO W PROJEKTACH ?
PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

e-administracji.
W ramach projektu w Urzę-

dzie Gminy i Miasta  zrealizowa-
ne będą następujące działania:  
-  stworzenie 50 aktywnych formu-
larzy nowych e-usług 

- szkolenia dla pracowników 
mające na celu podniesienie wie-
dzy w zakresie stosowania nowo-
czesnych rozwiązań IT w procesie 
świadczenia elektronicznych usług 
publicznych 

- organizacja kampanii promo-
cyjno - informacyjnej mającej na celu 
podniesienie świadomości miesz-
kańców w zakresie wykorzystania 
u-usług, w tym: sposób rejestracji 
na e-PUAP, potwierdzanie profi-
li, korzyści z korzystania z usługi  
- zakup sprzętu niezbędnego do 
realizacji projektu (NAS, oprogra-
mowanie, tablety)

Mieszkańcy gminy Ozimek  
będą mogli korzystać m.in. z elek-
tronicznej skrzynki podawczej oraz 
e-formularzy, dzięki czemu wnioski 
do urzędu będzie można przesy-
łać Internetem, a także sprawdzić 
na jakim etapie znajduje się dana 
sprawa. W specjalnym serwisie 
dostępna będzie także aplikacja e-
-karty usług, dzięki której mieszkań-
cy będą mogli dowiedzieć się jakie 
sprawy można załatwić w urzędzie 
i jak to zrobić. 

  4. Umiem pływać 2018
Przystąpiliśmy jako partner do 

projektu „Umiem pływać”, w ra-
mach konkursu na dofinansowanie 
w 2018 roku organizacji zajęć spor-
towych dla uczniów w ramach zada-
nia „Sport dla Wszystkich” działania 
„Upowszechnianie sportu dzieci 
i młodzieży”.

Program zakłada przeprowa-
dzenie 20 godzin lekcyjnych nauki 
pływania dla dzieci klas I-III szkół 
podstawowych. Zajęcia mają mieć 
charakter pozalekcyjny i pozaszkol-
ny. Projekt  programu przewiduje 
naukę pływania w ramach 10 wyjaz-
dów/wyjść na pływalnie po 2 godzi-
ny lekcyjne. dla 135 dzieci z 8 szkół 
podstawowych gminy Ozimek.

Wkład własny gminy Ozimek to  
20 250,00 zł 

Realizacja kwiecień-gru-
dzień 2018r.

5.  Aktywni uczniowie
Projekt złożony w ramach pro-

gramu Interreg VA Republika Cze-
ska-Polska 2014-2020, Fundusz 
Mikroprojektów wspólnie z czeskim 
miastem Rymarov.

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku.



Projekt zakłada współpracę 
partnerską i wymianę międzysz-
kolną pomiędzy gminą Rymarov i 
Ozimek . Ze strony polskiej uczest-
niczyć będą dwie szkoły PSP nr 1 
Ozimek , która od 2008 roku ma 
formalne partnerstwo z Zakladni 
Skola w Rymarovie oraz Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Ozimku.

Celem projektu  jest nawiązanie 
i podtrzymanie wzajemnych relacji 
oraz przyjaźni w ramach nieformal-
nych aktywności artystycznych, 
sportowych i towarzyskich.

Cykl zakłada 6 spotkań  w 
Polsce 2 oraz 4 spotkania w 

Rymarovie.
Uczniowie będą brali udział 

w warsztatach artystycznych, 
sportowych i kulturalnych  oraz 
projektach ukierunkowanych na 
sprawy publiczne.

Wartość projektu w poszcze-
gólnych latach:

2018 rok- 25095,86 zł
2019 rok - 56814,97 zł
Całkowita wartość projektu: 

81910,83zł
Wartość dofinansowania  85% 

wartości projektu - 69624,21 zł

1. Kampania informacyjno-
-edukacyjna dotycząca gospoda-
rowania odpadami komunalnymi

Projekt złożony w ramach pro-
gramu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014-2020, działa-
nie 5.2 Poprawa gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Przedmiotowy wniosek został 
złożony w miesiącu grudniu 2017r. 
, obecnie jesteśmy na etapie oceny 
formalnej .

W ramach projektu  zrealizowa-
ne zostaną następujące działania:

1. Organizacja działań infor-
macyjno- edukacyjnych w terenie.

2. Wykonanie materiałów in-
formacyjno- edukacyjnych ( ulotki, 
foldery itp.)

3. Zakup gier planszowych do 
przedszkoli dotyczących segregacji 
odpadów

PROJEKTY  W TRAKCIE OCENY

4. Wykonanie wideoklipu jako 
element kampanii edukacyjnej

5. Zakup modułów do segre-
gacji odpadów do szkół, przed-
szkoli i w miejsca publiczne na 
terenie Ozimka.

Okres realizacji projektu 2018-
2019

Wartość projektu w poszcze-
gólnych latach:

2017 rok- 3690,00 zł
2018 rok - 62170,00 zł
2019 rok- 53200,00 zł
Wartość projektu: 119060,00 zł
Wartość dofinansowania 

78198,40 zł 
wkład własny 42861,600 zł
W kolejnych numerach WO 

będziemy Państwa informować 
o wnioskach, które zostaną złożone 
w najbliższych tygodniach.

Referat środków pomocowych, 
spraw społecznych i obsługi jed-

nostek pomocniczych gminy

Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samo-
rządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc.

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpada-
mi komunalnymi.

Umiem pływać 2018.

Aktywni uczniowie.


