
Przybyłych na boisko w Złotni-
kach przywitali wspólnie: burmistrz 
Prószkowa Róża Malik - śpiewną, 
śląską gwarą i Henryk Lakwa, sta-
rosta opolski. Przyjęli również chleb 
z rąk starostów dożynkowych z ży-
czeniami - by go nigdy zabrakło.

Podczas konkursu koron dożyn-
kowych Sołectwo Dylaki reprezentu-
jące Gminę Ozimek zajęło pierwsze 
miejsce w kategorii koron ziarnko-
wych.

- Mieszkańcy Dylak przygotowy-
wali koronę od ponad dwóch miesię-
cy, a same nawlekanie ziarenek na 

Dożynki Wojewódzkie 2018:

Sołectwo Dylaki z pierwszym miejscem
Były podziękowania, wyróżnienia i nagrody. Dożynki Wojewódz-

kie, zorganizowane tym razem w Paczkowie, zgromadziły rolników 
z całego regionu. W tym roku  zaprezentowano również rekordową 
liczbę koron żniwnych.

W trakcie konkursu o najpięk-
niejszą koronę żniwną oceniana jest 
głównie zgodność z tradycją. Równie 
ważna jest technika wykonania, do-
kładność i niepowtarzalność detali. 
Jak co roku, twórczynie ludowe na 
wykonanie koron poświęciły co naj-
mniej trzy miesiące.

Pierwsze miejsce w kategorii 
koron ziarnkowych otrzymały go-
spodynie Dylak z gminy Ozimek. 

- Łączyliśmy ziarenka, nawijali-
śmy na druciki. Musieliśmy przygo-

tować stelaże. Staraliśmy się, aby 
nasza praca była bardzo plastycz-
na. Przy naszej koronie pracowało 
około sześciu kobiet. Jest to bardzo 
precyzyjna praca. Na początku jest 
pomysł, później szkoc. Wspólnie 
później wszystko uzupełniamy - 
mówi Romualda Barczyk z Dylak.

Sołectwu Dylaki składamy ser-
deczne gratulacje oraz wyrazy uzna-
nia.

Źródło: www.opolskie.pl 
Marcin Widera

Żniwniołk Powiatowy w Złotnikach:

Dylaki także pierwsze
Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło się 9 września 

w ciepłej atmosferze złotnickiego słońca. Gospodarzem była gmina 
Prószków. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w 
kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach. 

druciki, którym zajmowały się panie 
rozpoczęło się już dużo wcześniej. 
Szczególnie cieszy, że w przygoto-
wania i sam udział sołectwa zaan-
gażowali się mieszkańcy wszystkich 
kategorii wiekowych - młodzi i star-
si. Najważniejsze by tradycję za-
chować, pielęgnować i przekazać 
kolejnym pokoleniom - zaznacza 
p. sołtys Barbara Starzycka. 
Serdecznie gratulujemy sołectwu 
Dylaki wielkiego sukcesu.

Źródło: www.powiatopolski.pl 
Marcin Widera





Dożynki w Szczedrzyku: 

Świętowali mieszkańcy całej parafii
Po zakończonych żniwach przyszedł czas na dożynki. I choć rolników 

w naszych wsiach jest niewielu, to obrządek i zwyczaj dziękowania Bogu za 
zebrane plony obecny jest we wszystkich parafiach oraz większości sołectw 
gminy Ozimek. 2 września dożynki obchodzili parafianie ze Szczedrzyka, 
Pustkowa, Antoniowa (Pastwiska) i Niwek. 

Dożynki w Szczedrzyku.

Podczas uroczystej mszy świętej 
dziękczynnej, odprawionej w kościele 
parafialnym w Szczedrzyku, zebrane 
z pól i ogrodów plony pobłogosławił pro-
boszcz ks. prałat Marcin Ogiolda, który 
dożynkową mszę odprawił  koncelebrze 
z ks. Rudolfem Gawłem. Uświetniła ją 
Orkiestra Dęta Szczedrzyk, a dekora-
cję kościoła oraz piękną koronę żniwną 
wykonało sołectwo Pustków, które było 
w tym roku gospodarzem dożynek pa-
rafialnych. 

Po południu ulicami Szczedrzyka 
przejechał dożynkowy korowód, a na 
Placu św. Mikołaja odbyła się biesiada 
zorganizowana przez Rady Sołeckie 
Szczedrzyka i Pustkowa. Sołtysi obu wsi: 
Mirosław Wieszołek i Norbert Feliks 
powitali przybyłych mieszkańców, gospo-
darzy gminy: burmistrza Jana Labusa, 
jego zastępcę Zbigniewa Kowalczy-
ka, przewodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Kleszcza oraz starostów 
dożynek: Gabrielę i Joachima Tarara 
- małżeństwo rolników z Pustkowa. Sta-
rostowie przekazali burmistrzowi bochen 
chleba, a ten obiecał dzielić go sprawie-
dliwie, dziękując rolnikom za ich pracę. 
Pokrojonym na kawałki chlebem obdzielił 
wszystkich uczestników dożynkowego 
festynu. Bawiono się pod namiotem przy 
poczęstunku kołaczem, degustacji potraw 

przygotowanych w czasie warsztatów 
kulinarnych, a na scenie występowały 
zespoły: „Szydłowianki” Suskie Skow-
ronki”, „Jestem z Olesna” i młode talenty 
Stowarzyszenia „Akces”. Koncertowała 
również Orkiestra Dęta Chrząstowice, 
a dożynkowa biesiada trwała do późnego 
wieczora. Także dzień wcześniej - w so-
botę wieczorem - odbyła się zabawa 
taneczna z zespołem „Rewers”. 

Sołtysi Szczedrzyka i Pustkowa ser-
decznie dziękują członkom swoich Rad 
Sołeckich i wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji dożynkowych uroczystości, 
strażakom OSP Pustków i OSP Szcze-
drzyk za zabezpieczenie dożynkowego 
korowodu, a niezawodnemu Marcino-
wi Wilczkowi za prowadzenie imprezy. 
Sołtys Pustowa Norbert Feliks składa 
szczególne podziękowania osobom, które 
wykonały na tegoroczne dożynki piękną 
koronę żniwną. Pracowały przy niej 22 
osoby pod kierunkiem państwa Danuty 
i Bernarda Kindel. Prace trwały od 25 
czerwca, kiedy z pól zebrano pierwsze 
tegoroczne plony, a zakończyły się 1 
września wieczorem, by następnego dnia 
korona mogła zająć poczesne miejsce 
przed ołtarzem w szczedrzyckim kościele, 
a później przed sceną w biesiadnym 
namiocie. 

J. Dziuban

Dożynki w Schodni:

Wspólnie podzielili chleb
2 września w Schodni odbyły się Dożynki Wiejskie 2018, które są uroczy-

stością uhonorowania trudu rolników oraz podziękowania za tegoroczny plon. 
W sołectwie to wyjątkowe święto, które przyjmuje rozmiar festynu, w którym 
uczestniczą liczni mieszkańcy wsi oraz miejscowości ościennych.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą 
dziękczynną mszą św. w kościele para-
fialnym p.w. Matki Boskiej Różańcowej 
w Schodni. Szczególne wrażenie na 
parafianach zrobiła przepiękna korona 
oraz dożynkowy wystrój kościoła. To 
już tradycja, że podczas ofiary każdy 
uczestnik mszy otrzymuje symboliczny 
bochenek chleba z tegorocznych plonów.

O godzinie 14:00 zebrał się barwny 
korowód, który przejechał ulicami wsi. 
Wśród licznych wozów był m.in. trabant, 
dożynkowe taxi, budowlańcy ze Schodni 
i Bawarczycy. Mimo przelotnych opadów 
deszczu mieszkańcy witali przebierańców 
przy swoich posesjach.

Gdy już wszyscy zebrali się pod 
barem ZGODA u Gerdy sołtys wsi Ju-
lita Widera przywitała wszystkich zgro-
madzonych i zaproszonych gości m.in. 
burmistrza Jana Labusa i zastępcę bur-
mistrza Zbigniewa Kowalczyka.

Następnie ks. Jan Bejnar pobłogo-
sławił bochen chleba, po czym starosto-
wie dożynek Julita i Waldemar Widera 
wręczyli go naszym włodarzom, by po-
dzielili go wśród wszystkich zgromadzo-
nych - jako symbol, aby nigdy nikomu go 
nie zbrakło. Po części oficjalnej zapro-
szono wszystkich na kołacz śląski oraz 
drobny poczęstunek, a wieczorem na 
uczestników czekała zabawa taneczne 
z DJ Biglo.

Sołtys Julita Widera serdecznie dzię-
kuje wszystkim, którzy wsparli i zaan-
gażowali się w organizację tegorocznej 
edycji Dożynek Wiejskich w Schodni. 
W szczególności paniom, które pomo-
gły w przygotowaniu korony żniwnej 
i udekorowaniu kościoła, strażakom za 
zabezpieczenie korowodu oraz Markowi 
Elis za zasponsorowanie napojów pod-
czas korowodu.

Marcin Widera

Relacje z dożynek w kolejnych miejscowościach 
- w październikowych „WO”. 

Dożynki w Schodni.



Szanowni Mieszkańcy!
 

      Koniec kadencji to w każdym samorządzie czas podsumowań, zgodnie z zapisami statutu gminy Ozimek zobowiązany jestem przed-
stawić Raport o stanie gminy na koniec kadencji 2014-2018, co też czynię. 

Poniżej  przedstawiam Państwu krótki zarys 4 letniej działalności. Jest to wynik pracy zarówno mojej jak i radnych oraz pracowników 
urzędu, którym serdecznie dziękuję za czasami burzliwą, ale dobrą współpracę.

Stan na dzień 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Ludność gminy 20 366 19 710 19 563 19 302 19 249

Stan na 
31.12.2014 r.

Stan na 
31.12.2015 r.

Stan na 
31.12.2016 r.

Stan na 
31.12.2017 r.

Plan na 2018 r.

Dochody 47 686 996 52 032 742 58 827 481 65 225 881 66 233 197
Wydatki 55 433 274 51 410 053 57 199 309 61 751 436 66 176 409

Rozchody 2 179 998 1 400 000 1 600 000 1 728 755 2 400 000
Przychody 10 000 000 2 000 000 569 350 597 522 2 343 212

Poziom zadłużenia 
wg stanu na dzień 

31.XII.

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. wg. stanu na 
dzień 30.06.2018

19 182 602 19 782 602 18 182 602 16 453 846 14 453 846

Nazwa wydatku Stan na 
31.12.2014 r.

Stan na 
31.12.2015 r.

Stan na 
31.12.2016 r.

Stan na 
31.12.2017 r.

Stan na 
30.06.2018 r.

Podwyższenie kapi-
tału spółki gminnej 

PGKiM
1 395 000 1 415 000 1 590 000 1 410 000 0

Dotacja dla Domu 
Kultury 1 070 000 1 120 000 1 165 000 1 370 000 675 000

Dotacja dla MGBP 445 000 445 000 440 000 450 000 225 000
Oświata i wycho-

wanie 22 093 500 22 412 247 22 604 430 23 229 340 12 538 298

Pomoc społeczna

6 424 146 6 491 780 12 877 848

3 676 838 3 676 838
Rodzina ( 500+, 

świadczenia wycho-
wawcze i rodzinne 
fundusz alimenta-

cyjny)

11 713 563 5 772 000

Żłobek 913 172 970 524 962 101 1 191 852 684 319
Wydatki Urzędu 
Gminy i Miasta 

w Ozimku
5 698 056 5 945 815 5359 320 5 517 908 3 032 117

DEMOGRAFIA GMINY:

SYTUACJA FINANSOWA GMINY:

Liczba ludności na przestrzeni lat zmalała o 1117 osób.

POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY:

Zadłużenie gminy w stosunku do 2014 roku zmalało o 4 728 756 zł , obecnie stanowi 21 % planu dochodów oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych  spełniony 
jest wskaźnik spłaty długu.

WYDATKI BUDŻETOWE ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ:

Raport o stanie gminy na koniec kadencji 2014-2018



INWESTYCJE :
Poniżej przedstawiam tylko niektóre wykonane inwestycje na terenie gminy 

Ozimek -  opis wykonanych inwestycji znajdą Państwo w raporcie.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1. ul. Dolna w Schodni  - 90 875,95 zł.
2. ul. 1 Maja w m. Biestrzynnik  - 66 069,13 zł 
3. ul. Zielona w m. Krasiejów  -105 191,03 zł
4. ul. Brzozowa w m. Chobie  -  86 601,10zł
5. ul. Wrzosowa w m. Krasiejowie - 82 000,00 zł
6. łącznik ul. Kwiatowa-Częstochowska II w m. Grodziec -70 000,00 zł
7. ul. Graniczna w m. Antoniów -152 802,90zł
8. ul. Feniks w m. Jedlice  - 125 415,99 zł
9. ul. Dolna w m. Antoniów - 10 147,50 zł

Szczedrzyk - ul. Olimpijska.

Dylaki - ul. Jakuba.

Krasiejów - ul. Zielona.

INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE
W PARTNERSTWIE

    1. Przebudowa chodnika z kanalizacja deszczową w ciągu drogi 
powiatowej w m. Szczedrzyk - inwestycja wspólna z Powiatem 
Opolskim (wkład gminy 300 000,00 zł).

    2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek” tj. ulicy 
Powstańców Śląskich - inwestycja wpólna z Samorzdem Wojewódz-
twa (wkład gminy 100 000,00 zł).
    3. Przebudowa drogi powiatowej Zębowice - Grodziec - inwestycja 
wspólna z Powiatem Opolskim, Powiatem Strzeleckim oraz Gminą 
Zębowice (wkład gminy 150 000 zł).



OŚWIETLENIE

Raport o stanie gminy na koniec kadencji 2014-2018 cd.

    1. zespół garażowy  przy ul. Leśnej w Ozimku - 14 760,00 zł,
    2. miasteczko ruchu drogowego w Ozimku - 9 840,00 zł,
    3. ul Rzeczna w Schodni - 35 000,00 zł,
    4. ul. Myślinka w Krasiejowie - 39 000,00 zł,
    5. ul. Leśna w Grodźcu - 30 000,00 zł,
    6. ul. Bukowa w Szczedrzyku  - 14 760,00 zł,
    7. ul. Spacerowa w Krasiejowie  - 19 434,00 zł,
    8. ul. Techniczna w Schodni - 9840,00 zł,

KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Antoniowie  rozpoczęło realizację projektu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem 
zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE” współ-
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014 - 2020 - kanalizacja dotyczy m. Schodnia, 
Pustków i cz. Ozimka

Wartość projektu:  14 600 000,00 zł
Dofinansowanie: 7 600 000,00 zł 
Termin realizacji - do końca 2019r.

MIESZKALNICTWO
W dniu 23-02-2018r została podpisana umowa nr 1/02/2018 

pomiędzy Gminą Ozimek a Opolską Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Przyszłość” z siedzibą w Opolu została podpisana umowa dotycząca 
budowy budynku mieszkalnego przy ul. Pac Wolności 10 w Ozimku.

W ramach umowy ustalono, że OSM „Przyszłość” zrealizuje 
budowę przy partycypacji finansowej Gminy Ozimek, która wynosi 
w roku 2018 i 2019 - 300 000 zł.

W Projektowanym budynku będzie 37 mieszkań  a Gmina Ozi-
mek partycypuje w kosztach 18 mieszkań. Obecnie zostały złożone 
dokumenty o pozwolenie na budowę.  Do końca miesiąca września 
zostanie złożony wniosek o dofinasowanie w Banku Gospodarstwa 
Krajowego.  Zakończenie budowy  planowane jest na rok 2020  .

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3
W 2017roku utworzono nowy oddział żłobkowy z 20 miejscami 

dla dzieci w Żłobku . W miesiącu listopadzie  zacznie działać kolejny 
oddział z 15 miejscami żłobkowymi. 

Na ten cel pozyskaliśmy dotacje rządowe z program MALUCH  
w wysokości  455 347,49 zł.

Po zakończeniu zadania gmina Ozimek będzie dysponować 95 
miejscami w Żłobku.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
1. Od września 2016 roku działa nowy oddział w Przedszkolu nr 4 

w Ozimku. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w wysokości 131 112,35 
zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskie-
go na lata 2014-2017 oś 9 Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1.4 
Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej - dotacja 
unijna w wysokości 113 000,00 zł

2. Od września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku 
działa 25 osobowy oddział przedszkolny dla dzieci 6 letnich.

3. Do końca września 2018r. zakończona zostanie Termomoder-
nizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2  w Ozimku w ramach 
środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 - Aglomeracja Opolska

Całkowity koszt (po przetargu) wynosi 2 158 618 zł, z czego 
1 185 081,66 zł stanowi dotacja unijna.

Otwarcie oddziału przedszkolnego w SP3.

Oddział żłobka po remoncie.



SZKOŁY
W związku z reformą oświaty w 2017 roku i likwidacją gimnazjów 

na terenie naszej gminy nie została zamknięta żadna placówka 
oświatowa. Placówki zostały dostosowane do przyjęcia klas 7 i 8                                      
( dostosowano klasy i pracownie dydaktyczne).

1. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZ-
NEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OZIMKU.      

Gmina Ozimek uzyskała dofinasowanie na reali-
zacje ww. inwestycji z Ministerstwa Sportu i  Turysty-
ki w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury 
sportowej.                                                                                                                                                  

Wartość projektu: 211 761,37 zł.
Dofinansowanie: 69 800,00 zł.

2. MODERNIZACJA SALI SPORTOWEJ W PSP 1 W OZIMKU.
W ramach inwestycji dokonano m.in.: gładzenie i malowanie 

ścian, wymiana obudów oświetlenia, wymiana piłkochwytów na 
oknach, ochraniaczy na kaloryferach, zakupiono nowy sprzęt spor-
towy, wymiana wykładziny na scenie. Koszt inwestycji 70 000,00 zł.

3. AKTYWNA TABLICA.
Wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy przystąpiły do Rzą-

dowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych „Aktywna tablica” W ramach projektu zostały zakupione 
następujące pomoce dydaktyczne tablice interaktywne (10 sztuk), 
projektory (10 sztuk) , monitory( 4 sztuki), głośniki (5 sztuk)

Wartość projektu: 140 000,00 zł 
Dofinansowanie  112 000,00 zł

4. UMIEM PŁYWAĆ.
135 dzieci klas I -III realizuje kurs pływania  w ramach Projekt 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki UMIEM 
PŁYWAĆ, wkład własny 20 000,00 zł.

5. AKTYWI UCZNIOWIE.
Projekt realizowany z czeskim miastem partnerskim Rymarov 

w ramach Funduszu Mikroprojektów Euregionu Pradziad Programu 
Interreg VA Czeska Republika - Polska. W ramach projektu nastąpi 

współpraca między szkołami obu miast (z Ozimka SP nr 1 oraz SP 
nr  3).

Wartość projektu: 63 000,00 zł
Dofinansowanie: 53 460,00 zł

POZOSTAŁE PROJEKTY
1. E-OZIMEK. 
„e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług”- Dofinansowany ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2017. Oś priorytetowa 10- inwestycje w infrastrukturę 
społeczną, Działanie 10.03 E-usługi publiczne 

Projekt polega na wdrożeniu i uruchomieniu 84 eUsług z zakresu 
działania gminnej administracji publicznej, dla mieszkańców gminy, 
przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe 
oraz usług wewnątrzadministracyjnych. Zakupione zostaną licencje 
i wdrożone usługi, zakupiony zostanie system do składowania kopii 
danych, tablety, zrealizowane zostaną szkolenia. Realizacja projektu 
umożliwi w sposób elektroniczny załatwienie spraw związanych 
z opłatami wynikającymi z obowiązków publicznoprawnych oraz 
z dokonaniem płatności. Ponadto zostanie zakupiona i wdrożona 
aplikacja eRada. Zostanie przeprowadzony Audyt zgodności z KRI 
i audyt penetracyjny. Będą również prowadzone działania promo-
cyjne zawierające informacje o możliwości załatwienia spraw za 
pomocą e-usług.

Wartość projektu: 560 000,00 zł,
Dofinansowanie : 476 000,00 zł,

2. KAMPANIA INFORMACYJNA.
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania 

odpadami komunalnymi w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupione zostaną pojemniki do segregacji 
w szkołach i w miejscach publicznych; odbędzie się piknik ekologicz-
ny, wydane zostaną ulotki i foldery edukacyjne, nagrany wideoklip, 
zakupione gry do przedszkoli.

Wartość projektu 119 060,00 zł
Dofinansowanie:  76 198,40 zł   

Boisko wielofunkcyjne przy SP2.



BUDŻET OBYWATELSKI

Podczas tej kadencji Rada Miejska podjęła uchwałę o realizacji  
budżetu obywatelskiego dla miasta Ozimka. W dwóch edycjach 
budżetu (2017 i 2018 rok)mieszkańcy Ozimka sami zadecydowali 
o przeznaczeniu 450 000,00 zł.  

W 2017 roku wykonano:
• Parking (10 miejsc) wzdłuż drogi gminnej ul. Korczaka w m. 

Ozimek -  kwota 27 258,47 zł 
• Zakupiono 10 komputerów do Biblioteki Publicznej w Ozimku- 

kwota 17 779,97 zł
• Modernizację trybun na boisku miejskim w Ozimku- kwota 

149 939,31 zł
W 2018 roku wykonano:

FUNDUSZ SOŁECKI
W sołectwach realizowany jest corocznie fundusz sołecki , dzięki któremu mieszkańcy decydują na co przeznaczyć środki z funduszu. 

Podczas kadencji zrealizowano wiele inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i sportowych oraz wykonano wiele zadań inwestycyjnych.

W powyższym materiale nie wspomniałem o wielu działaniach jakie 
podejmowane są na co dzień. Festyny, imprezy kulturalne, spotkania edu-
kacyjne, akcje społeczne to stałe aspekty pracy, które znacząco dominują 
w codziennych obowiązkach. Sprawne funkcjonowanie urzędu i jednostek 
organizacyjnych czy dbałość o porządek i budynki użyteczności publicznej 
to zadania, które wymagają nieustannej uwagi oraz pochłaniają ogromną 
ilość czasu.  

Dlatego zapraszam do zapoznania się z obszernym  Raportem o stanie 
gminy Ozimek na koniec kadencji 2014-2018 , który jest dostępny na stronie 
internetowej www.ozimek.pl - zakładka Raport o stanie gminy 2014-2018.

Spoczywające na mnie obowiązki starałem się wykonywać  rzetelnie, 
pracując na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców. Oprócz zadań związanych 
z kierowaniem urzędem oraz funkcją reprezentacyjną moim priorytetem 
było odczytywanie potrzeb mieszkańców. Podejmując nawet najdrobniejszą 
decyzję zawsze kierowałem się chęcią poprawy warunków życia w naszej 
gminie. Zapewniam Państwa , iż zdaję sobie sprawę, że pozostało jeszcze 
wiele do zrobienia. 

Dlatego wszystkim mieszkańcom życzę aby kolejna tym razem 5 letnia 
kadencja przyniosła same pozytywne zmiany skutkujące poprawą warunków 
życia i kondycji finansowej naszej gminy.

/-/ Jan Labus
Burmistrz Ozimka

Raport o stanie gminy na koniec kadencji 2014-2018 cd.

2014 2015 2016 2017 2018

Wysokość środków 
w ramach Funduszu 

Sołeckiego
230 953,22 252 334,16 277 776,74 310 096,48

Nazwa konkursu Wysokość przyznanych 
środków w 2014 r.

Wysokość przyznanych 
środków w 2015 r.

Wysokość przyznanych 
środków w 2016 r.

Wysokość przyznanych 
środków w 2017 r.

Wysokość przyznanych 
środków w 2018 r.

Kultura, tradycja i edu-
kacja 100 000 80 000 75 000 95 000 95 000

Pomoc społeczna 
I działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
oraz promocja ochrony 

zdrowia

90 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Kultura fizyczna i sport 30 000 5000 10 000 10 000 10 000

Rozwój sportu tzw. duży 
sport 310 000 310 000 250 000 250 000 300 000

• Park do kalisteniki i street 
workout-u na boisku Orlik- kwota 
42 804,00 zł.

• Doposażono pracownię mul-
timedialną w PSP nr 1 w Ozim-
ku w 10 komputerów- kwota 30 
000,00 zł

W trakcie realizacji jest:
• Plac zabaw usytuowany na 

terenie kompleksu sportowego 
przy szkole nr 3 w Ozimku - kwo-
ta 50 000,00 zł

• Remont chodnika łączące-
go ul. Słowackiego z ulicą Kor-

czaka ( wzdłuż placu zabaw) + 
instalacja 2 sztuk lamp parko-
wych wzdłuż chodnika - kwota 
50 000,00 zł

• W podróży - cykl imprez kul-
turalno- edukacyjnych poświę-
conych tematyce  podróżniczej 
realizowany w Domu Kultury 
w Ozimku - kwota 28 000,00 zł

W tym roku odbędzie się ko-
lejna edycja budżetu obywatel-
skiego na 2019 rok i tu pragnę 
Państwa zaprosić abyście się 
włączyli w jego realizację.  

DOTACJE I KONKURSY OFERT
Nie zapomniano również o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszej gminy oraz klubach sportowych. Corocznie 

w otwartych konkursach ofert podzielono środki na następujące zadania:

Z tej formy dofinansowania skorzystało ponad 30 stowarzyszeń  (min. Stowa-
rzyszenie Dolina Małej Panwi, Caritas Diecezji Opolskiej, Stowarzyszenie Integra-
cja, Stowarzyszenie Nasz Grodziec, Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa) oraz 
wszystkie kluby sportowe działające na terenie naszej gminy.

Bieg PagóRace 2018.



Poza zajęciami prowadzonymi 
w Grodźcu odbyły się też atrakcyj-
ne wycieczki. Pierwszą atrakcją był 
wyjazd do gospodarstwa agrotury-
styczngo w Staniszczach Małych, 
gdzie uczestnicy piekli własnoręcznie 
zrobione ciasta, a także mieli okazję 
zapoznać się z życiem codziennym 
w dawnej polskiej wsi. Dodatkowo 
stworzyli prace plastyczne malowane 
farbami z ekologicznej produkcji, 
odważniejsi mieli możliwość wydo-
jenia krowy lub zebrania pszczelego 
miodu. Wszystkich jednoznacznie 
ucieszyły wyścigi gokartowe. 

Kolejną atrakcją był wyjazd do 
opolskiego kina na pouczająca baj-
kę z morałem pt. Gdzie jest Krzyś? 
Odwiedziliśmy również opolskie ZOO 
oraz pełen atrakcji park linowy Pi-
rat w Turawie. Podczas wyjazdu 
do Turawy mieliśmy okazję zjeść 

Letnie półkolonie w Grodźcu

Gry, zabawy, nauka
Koniec wakacji to dla najmłodszych mieszkańców Grodźca okazja 

do wzięcia udziału w półkoloniach organizowanych w Kuźni przez Sto-
warzyszenie Nasz Grodziec. W tym roku z możliwości tej skorzystało 
trzydzieścioro dzieci, które pod opieką pań Iwony Konieczko i Marzeny 
Leżak spędziły aktywnie dwa ostatnie tygodnie wakacji.

śniadanie na plaży i zmierzyć się 
pełnym wyzwań torem przeszkód. 
Przechodzenie po chwiejących się 
mostkach, wiszących wysoko nad 
ziemią nie jest wcale takie łatwe. 

Oprócz wyjazdów odwiedzili nas 
niesamowici goście, prezentujący za-
wody z minionej epoki, kowal i garn-
carka. Nauczyliśmy się jak zrobić 
wyroby ceramiczne i spróbowaliśmy 
pracować kowalskim młotem. Dużą 
atrakcją był przyjazd straży pożarnej 
z Krasiejowa. Strażacy w interesu-
jący sposób opowiedzieli o swojej 
pracy oraz zaprezentowali wóz stra-
żacki. Idealnym zakończeniem lata 
i zwieńczeniem naszych kolonii był 
wyjazd na basen do Oleskiej Laguny.

Półkolonie zorganizowano ze 
środków własnych stowarzyszenia 
oraz dotacji gminy.

Marzena Leżak

Z wieży kościelnej zdjęto zega-
ry, które oddano do renowacji, dla 
świątyni zakupiono srebrny kielich 
dziękczynny  i nowo lane świeczniki 
przed ołtarzem głównym. Rada Pa-
rafialna i zainteresowani mieszkańcy 
przygotowali plan prac oraz podział 
zadań. Obchody zaczęły się w sobo-
tę  interesującym wykładem ks. prof. 
Kazimierza Doli na temat historii 
i roli świątyń w życiu mieszkańców 
ze szczególnym uwzględnieniem 
krasiejowskiego kościoła z 1518r. 
Ksiądz prof. K. Dola pięknie  mó-
wił o XVII-wiecznym obrazie Matki 
Boskiej Częstochowskiej i świadec-
twach wskazujących  na czas  jego 
pochodzenia oraz o ciekawych za-
piskach z protokołów wizytacyjnych. 

W niedzielę dn. 26.08. do Krasie-
jowa na zaproszenie ks. Probosz-
cza Józefa Gorki  przybył Biskup 
Opolski Andrzej Czaja, aby prze-
wodniczyć uroczystej Mszy świętej 
i wygłosić okolicznościową  homilię. 
Na wstępie ks. Proboszcz przywitał 
zaproszonych gości, w tym ks. Bi-
skupa, Księży i Burmistrzów Ozim-
ka i Kolonowskiego. Jubileuszową 
Mszę uświetnił zespół kameralny 
PSM im. Fr. Chopina w Opolu pod 
dyrekcją Huberta Prochoty, który 
stanowił także oprawę muzyczną 
pieśni dziękczynnych. Po Mszy pa-
rafianie zostali zaproszeni na festyn 
do ogrodu parafialnego. A tam cze-
kały na nich przeróżne smakołyki  
- przygotowane na tę okoliczność 
grochówka, kiełbaski, frytki, sałat-
ki, bigos,  mnóstwo pysznych ciast 
i napoje. Konferansjerem festynu 
i osobą czuwającą nad sprawnym 
jego przebiegiem był Pan Arnold 
Bolcek - członek Rady Parafialnej.

W trakcie festynu ponownie za-
grał zespół kameralny, a dziećmi 
zajęła się animatorka kultury Pani 
Ewa Kotysz, która wymyśliła na tę 
okoliczność  liczne zabawy historycz-
ne związane z dziejami wsi i świątyń 
polegające na podróży  w czasie od 
roku 1292r. do 2018.  Było strzelanie 
z kuszy, przejazd tunelem czasu, 
wożenie piasku na budowę kościoła, 
budowa linii kolejowej i inne. Oprawą 
muzyczną festynu zajął się Pan Bog-
dan Koprek, który jak zwykle zrobił 
to profesjonalnie. Dzieci i osoby do-
rosłe uczestniczące w konkursach 
otrzymały nagrody. Panie Agniesz-
ka Bolcek, Alicja Feliks, Hanna 
i Dominika ze Spóroka malowały 
dzieciakom buźki, co cieszyło się 
ogromnym powodzeniem. 

Jubileusz 500-lecia konsekracji 
pierwszego kościoła w Krasiejowie

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 500-lecia konsekracji 
pierwszego kościoła w Krasiejowie zaczęły się już na długo przed 
zaplanowaną uroczystością. 

O godz. 16.00 parafianie udali się  
na Nieszpory Maryjne, gdzie czekała 
ich prawdziwa uczta duchowa. „Ve-
sperae de Beatae Mariae Virginis” 
Eryka Briknera OSPPE  (1705-1760) 
wykonali: Marta Gamrot-Wrzos - 
sopran, ks. Rafał Rusin - bary-
ton, Maryna Magosz - skrzypce 
I,   Magdalena Kopeć - skrzypce 
II, Marta Rasztar - wiolonczela, 
Hubert Prochota - basso conti-
nuo i Schola Cantorum Wyższego 
Międzydiecezjalnego Seminarium 
Duchownego w Opolu pod kie-
runkiem ks. Joachima Waloszka. 
Po wysłuchaniu psalmów,  Julian-
na Petzuch zagrała koncert, wy-
dobywając bogactwo dźwięków 
z krasiejowskich organów. Muzyka 
związana była historycznie z wie-
kiem naszych świątyń, dlatego w 
repertuarze znalazły się XVI- wieczne 
utwory z  Tabulatury  Jana  z Lublina, 
barokowe kantaty Jana  S. Bacha, 
Toccata d-moll Maxa Rogera, Sonata 
f-dur Amadeusza Mozarta. Apogeum 
organowym była Sonata f-moll Felixa 
Mendelssohna. Młodzi, utalentowani  
wykonawcy zostali nagrodzeni  za-
służonymi, gromkimi brawami. Po 
nieszporach odbyła się dalsza część 
festynu parafialnego.

Uroczystość Jubileuszu 500-lecia 
krasiejowskiej świątyni przejdzie do 
historii jako bardzo udane i dobrze 
zorganizowane, ale przede wszyst-
kim jako niezapomniane wydarzenie 
dziękczynne. Wszystkim mieszkań-
com Krasiejowa, Krzyżowej Doliny  
i Spóroka, którzy w jakikolwiek spo-
sób zaangażowali  się w uświetnienie 
tej uroczystości  ks. Proboszcz Józef 
Gorka i Rada Parafialna  składa ser-
deczne podziękowania. 

Sylwia Widawska




