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Mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele parafialnym 
rozpoczęły się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w Ozimku.  Następnie delegacje hutników, strażaków, kombatantów, młodzieży 
oraz mieszkańcy utworzyli korowód na czele z orkiestrą dętą i przemaszero-
wali pod Pomnik Martyrologii koło Domu Kultury. Po wysłuchaniu  Mazurka 
Dąbrowskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jan Labus, 
potem pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów.  

Obchody 3 Maja

Pismo do PGKiM Sp. z o.o 
w tej sprawie wysłali sołtysi Je-
dlic, Antoniowa i Schodni a także 
radna Aldona Góźdź (odpowiedź 
PGKiM Sp. o.o. oraz stanowisko 
komisji Rady Miejskiej po wizji 
lokalnej publikujemy na sąsied-
niej stronie).

Podczas sesji o zasadach  funk-
cjonowania oczyszczalni mówił 
przedstawiciel przedsiębiorstwa - 
Lech Rataj, który zastrzegł, że ze 
względów technologicznych suszar-
ni nie da się zamknąć a poprawa 

Sesja Rady Miejskiej:

Dość tego smrodu!
Natychmiastowego zamknięcia solarnej suszarni osadów na 

terenie oczyszczalni ścieków w Antoniowie domagają się miesz-
kańcy między innymi Antoniowa właśnie, Schodni, Jedlic i Ozimka. 
Wszystko przez fetor, jaki staje się momentami nie do wytrzymania. 
I ta kwestia zdominowała ostatnią sesję Rady Miejskiej w Ozimku.

sytuacji nastąpi jesienią tego roku, 
gdy na oczyszczalni zainstalowane 
zostaną dodatkowe urządzenia. 
Zadeklarował poszukiwanie innego 
rozwiązania „śmierdzącego” pro-
blemu. Ponadto radni pozytywnie 
ocenili zeszłoroczne inwestycje 
w zakresie infrastruktury, zimowe 
utrzymanie dróg a także zapoznali 
się z działalnością Ośrodka Inte-
gracji i Pomocy Społecznej oraz 
stanem bezrobocia (na koniec 2014 
roku wynosiło ono 752 osoby).  

wit



Wizytacja obiektu przeprowa-
dzona w ramach wyjazdowego 
posiedzenia komisji utwierdziła 
jej członków w przekonaniu o wy-
stępującym negatywnym zjawisku 
emisji uciążliwych odorów. Stanowi 
to poważny problem dla mieszkań-
ców ww. miejscowości szczególnie 
w okresie wiosenno-letnim, w któ-
rym wykonują prace wokół posesji, 
w ogródkach przydomowych lub po 
prostu wypoczywają na dworze. 
Pozostawienie aktualnego stanu 
rzeczy do dnia 30.09.2015r., będzie 
rażąco krzywdzące dla skarżących 
się mieszkańców, będzie rodziło 
konflikty społeczne oraz uderzało 
w dobre imię Gminy i co więcej, 
przyniesie jej straty wizerunkowe 
(nagłaśnianie sprawy w mediach 
lokalnych). Zgodnie ze stanem wie-
dzy członków komisji, determina-
cja mieszkańców do rozwiązania 
problemu odoru jest bardzo duża. 
Kilkukrotnie informowali o możli-
wości blokad dróg i sprowadzeniu 
mediów ogólnopolskich. 

Jako nieprzekonywujące nale-
ży uznać argumenty podniesione 
przez Pana Jana Fujaka, Prezesa 
PGKiM w piśmie L.dz. 02/JRP/15 
z dnia 05.05.2015r. skierowanym 
do wiadomości komisji, w którym to 
wykluczono możliwość wyłączenia 
pracy suszarni.

Po pierwsze podniesiono 
argument, iż w projekcie unij-
nym zapisana jest tzw. trwałość 
projektu (5 lat) tzn. w momencie 
zamknięcia lub niewykorzystania 
instalacji Beneficjent jest zobo-
wiązany zwrócić środki (ok. 6 
milionów złotych).

Odnosząc się bezpośrednio do 
przedmiotowej informacji, należy 
wskazać, iż obiekt zamknięty był od 
września 2014r. do marca 2015r. 
i nie rodziło to żadnych skutków 
finansowych. Tym bardziej zasad-
nym byłoby zamknięcie obiektu 
w chwili obecnej lub szczegółowe 
wyjaśnienie dlaczego nie jest to 
możliwe, ze wskazaniem konkret-
nie naruszanej normy projektu 
(umowy), który mógłby determi-
nować tak drastyczne konsekwen-
cje finansowe.

STANOWISKO KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, 
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI SOLARNEJ SUSZARNI OSADÓW 
ZLOKALIZOWANEJ PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ANTONIOWIE

Mając na uwadze liczne skargi mieszkańców Antoniowa, Schodni, 
Jedlic oraz części Ozimka, związane z emisją uciążliwych odorów 
przez solarną suszarnię osadów, zlokalizowaną na terenie oczysz-
czalni ścieków w Antoniowie, komisja stoi na stanowisku, iż do 
zakończenia prac związanych z budową Komory Tlenowej Stabili-
zacji Osadów oraz pełnego uruchomienia powstającego obiektu, 
należy wyłączyć pracę suszarni, tj. co najmniej do dnia 30.09.2015r.

Drugi argument podniesiony 
przez Pana Jana Fujaka wska-
zywał, iż PGKiM nie miałby co 
robić z odwodnionym osadem, 
który wcześniej częściowo był 
składowany na lagunie do rolni-
czego wykorzystania ale laguny 
są już pełne. 

Zdaniem komisji należy bez-
zwłocznie znaleźć alternatywne 
rozwiązanie dla przedstawionego 
przez PGKiM problemu dotyczące-
go de facto prawidłowości prowa-
dzonej gospodarki odpadami np. 
poprzez wytransportowanie osadu 
w dopuszczalne prawem miejsce, 
gdyż przepełnione laguny są/będą 
kolejnym źródłem wydobywania się 
uciążliwych zapachów.

Zdaniem komisji mieszkańcy 
Gminy nie mogą ponosić kon-
sekwencji braku prawidłowego 
gospodarowania osadami oraz 
odstąpienia przez PGKiM przy 
realizacji inwestycji od budowy 
instalacji neutralizujących odory, 
w postaci systemu do dezodo-
ryzacji lub realizowanej obecnie 
stabilizacji osadów. Zaniechania, 
naprawiane w chwili obecnej nie 
mogą być realizowane kosztem 
normalnego życia i samopoczucia 
mieszkańców, tym bardziej iż zało-
żeniem projektu było zastosowanie 
takich rozwiązań w obiekcie, któ-
re nie spowodują wydzielania się 
odorów ingerujących w naturalne 
środowisko. Zastosowane wyma-
gania projektowo - technologicz-
ne, eksploatacyjne i jakościowe 
miały uwzględniać konieczność 
wyeliminowania uciążliwości emisji 
odorów. 

Stanowisko komisji dotyczące 
czasowego wyłączenia suszarni 
jest zgodne ze stanowiskiem części 
radnych wyrażonym podczas sesji 
Rady Miasta i Gminy, która odbyła 
się w dniu 27.04.2015r. w ramach 
dyskusji związanej z wystąpieniem 
pana Rataja, pracownika PGKiM 
dotyczącym działalności solarnej 
suszarni osadów.

Mając na uwadze powyższe 
uzasadnienie komisja stoi na sta-
nowisku o konieczności czasowego 
zamknięcia solarnej suszarni osa-
dów.



23 kwietnia do Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Ozimku przybyli zaproszeni 
jubilaci urodzinowi oraz małżeńscy 
w towarzystwie najbliższych. Życzenia 
złożyli: burmistrz Ozimka Jan Labus i za-
stępca kierownika USC Anna Pawlicka.

90. rocznicę urodzin świętował Erwin 
Joszko z Krasiejowa, któremu towarzy-
szyła córka Irena. 85. urodziny obchodził 
Roman Kruszelnicki z Ozimka. Nato-
miast 80. urodziny obchodzili: Anna Gajda 
(w towarzystwie męża Jana i syna Krzysz-
tofa) ze Schodni, Maria Lyra (przybyła 
z bratanicą Ewą) z Krzyżowej Doliny, Ger-
truda Niesłony i Henryk Nisar z Ozimka 
oraz Helena Spałek ze Szczedrzyka.

Szmaragdowe gody małżeńskie 
(55-lecie pożycia) obchodzili Lucyna 
i Wacław Bokacki z Ozimka oraz Maria 
i Stanisław Kornak z Ozimka.

Wszystkim jubilatom wręczono oko-
licznościowe dyplomy i kwiaty. Do życzeń 
przyłącza się redakcja „WO”.

Jan Niesłony

Dwieście lat!

Lucyna i Wacław Bokacki. Maria i Stanisław Kornak.

Anna Gajda w towarzystwie męża 
Jana i syna Krzysztofa.

Gertruda Niesłony z bratanicą Dorotą. Maria Lyra z bratanicą Ewą.

Erwin Joszko z córką Ireną. Helena Spałek. Henryk Nisar. Roman Kruszelnicki.



Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w intencji członków DFK 
Dylaki i Biestrzynnik, a następnie 
odśpiewano w języku niemieckim 
uroczyste Nabożeństwo Majowe.

Po uroczystościach kościelnych 
wszyscy członkowie i przyjaciele 
DFK Dylaki zostali zaproszeni na 
wspólny wieczór do siedziby Koła. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Dylakach, przygotowani przez pa-
nią Barbarę Giza pochwalili się nie 
tylko umiejętnościami językowymi, 
ale również zdolnościami sceniczny-
mi. Inscenizacją „Das Rotkaepchen” 
rozbawili publiczność do łez.

Przewodnicząca Koła DFK Dy-
laki przedstawiła wszystkim Nowy 
Zarząd oraz podziękowała tym 
wszystkim, którzy przez te lata pra-
cowali na rzecz koła wspierając je 
zaangażowaniem, dobrym słowem 
i prywatnym czasem.

DFK Dylaki:

Dzień Matki
6 maja 2015 r. rozpoczęły się w DFK Dylaki całoroczne obchody 

25-lecia powstania TSKN na Śląsku Opolskim, które będą miały cha-
rakter wieloaspektowy. W programie oprócz tradycyjnych już imprez 
odbędą się odczyty, kreatywne seminaria dla dużych i małych oraz 
wspólne zwiedzanie najbliższej okolicy.

Gość spotkania, pani sołtys Bar-
bara Starzycka również podzięko-
wała Kołu DFK za pracę oraz życzyła 
sukcesów w dalszej działalności.

Barbara Baron

Następnie przewodniczący re-
ferował wykład na temat historii 
starego i nowego Ozimka z punktu 
widzenia członków DFK. Uczestnicy 

DFK Ozimek:

Spotkanie seniorów
10 maja w świetlicy DFK w Ozimku odbyła się impreza w ramach 

projektu „Spotkanie seniorów z wykładem na temat historii Gminy 
Ozimek”, na którą przybyli bardzo licznie członkowie Mniejszości Nie-
mieckiej. Przewodniczący Koła Jan Czok bardzo serdecznie przywitał 
wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości: ks. Huberta Kuscha, 
burmistrza Jana Labusa i radnych Powiatu Opolskiego Norberta Ha-
lupczoka oraz rady miejskiej Ryszarda Koźlika.

zadawali liczne pytania i wspomi-
nali jak kiedyś żyło się w Ozimku. 
Rozmawiano o Hucie Małapanew, 
nierozłącznie związanej z gminą, 
zabytkowym moście i Muzeum 
Hutnictwa, które obrazuje dawne 
dobre czasu huty. Właśnie napis 
„Malapane” umieszony na moście 
przypomina niemiecką przeszłość 
jednego z największych zakładów 
metalurgicznych swego czasu.

Podczas części artystycznej 
wystąpił zespół „HEIDI” z Ozimka, 
któremu przygrywał na akordeonie 
Józef Palt.

Kolejną częścią spotkania było 
podziękowanie za 25 lat pracy na 

rzecz Mniejszości Niemieckiej oraz 
wręczenie dyplomów trzem wielo-
letnim członkom koła: Henrykowi 
Jurosowi, Piotrowi Hendlowi oraz 

Eugeniuszowi Blaikowi.
Impreza była bardzo udana 

i wszyscy spędzili bardzo miły czas.
Projekt pt.: „Spotkanie seniorów 

z wykładem na temat historii Gminy 
Ozimek. Seniorenbegegnung mit 
Vortrag zum Thema Geschichte 
der Gemeinde Malapane “ odbył 
się w ramach programu Ożywienie 
Domów Spotkań, finansowanego ze 
środków Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych Republiki Federalnej 
Niemiec za pośrednictwem Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w Polsce.

J. Niesłony



Na zebranie przyszło ponad 40 
mieszkańców wioski i wszyscy jedno-
myślnie wybrali tak sołtyskę, jak i człon-
ków nowej Rady Sołeckiej, którymi 
zostali: Agnieszka Styrnol, Roland 
Mrocheń i Ryszard Hahn. Gratulacje 
złożył im burmistrz Jan Labus. 

Podczas zebrania mieszkańcy szcze-
gólnie krytycznie mówili o działalności 
gminne spółki wodnej, która żąda od 

Biestrzynnik: 

Stary nowy sołtys
Edyta Czaplik ponownie została sołtysem Biestrzynnika. Nie miała zresztą 

żadnych konkurentów. Wyboru dokonano na zebraniu wiejskim.

nich opłat, niewiele oferując w zamian. 
Przewodniczący spółki Jan Grabowski 
stwierdził z kolei, że spółka robi tyle, na 
ile pozwalają jej finanse a ściągalność 
składek w Biestrzynniku jest najniższa 
w gminie.

Mieszkańcy apelowali także między 
innymi o naprawę nawierzchni dróg, lep-
sze ich oznakowanie, montaż nowych 
punktów świetlnych. wit

Tegoroczna uroczystość stawiania 
drzewka majowego odbyła się w przed-
dzień wydłużonego weekendu - 30 
kwietnia wieczorem, a zorganizował ją 
w nowej formule sołtys Mirosław Wieszo-
łek z członkami Rady Sołeckiej. Była to 
zarazem pierwsza impreza po niedaw-
nych wyborach w sołectwie Szczedrzyk, 
na którą zaproszono wszystkich chętnych 
mieszkańców. Uroczystość stawiania 
drzewka uświetniła orkiestra dęta pod 
dyrekcją Marka Kulika, która przygrywała 
również w czasie darmowego poczę-
stunku ciastem i kawą, kiełbasą z grilla, 
grochówką oraz piwem. 

Zanim zaproszono wszystkich na po-
częstunek, na skwerku przed remizą OSP 
postawiono majowe drzewko, zwieńczo-
ne koroną z reklamami miejscowych 
rzemieślników, a zarazem fundatorów 
spotkania. W tym roku drzewko zyskało 
również nowe oświetlenie i prezentuje 
się pięknie nie tylko w dzień, ale także 
w nocy. W uroczystości jego stawiania 
uczestniczył burmistrz Ozimka Jan La-

Drzewko majowe
Szczedrzyk:

Przełom kwietnia i maja to dla mieszkańców Szczedrzyka okazja, żeby 
spotkać się przy stawianiu drzewka majowego. Ta piękna, łącząca lokalne 
społeczności tradycja, ma długą historię. Jak się sądzi, jest pozostałością 
znanego w całej Europie, dawnego kultu drzew. Najstarsze przekazy o drzewku 
majowym pochodzą ze średniowiecza. 

Stawianie drzewka majowego w Szczedrzyku.

bus, jego zastępca Jarosław Wita, radny 
powiatowy Antoni Gryc i radny Rady 
Miejskiej Joachim Wiesbach, a funda-
torami drzewka i samej uroczystości byli: 
Sklep Domex państwo Fijałkowscy, Insta-
latorstwo Elektryczne państwo Loch, Mix 
Art. Projekt państwo Wilczek, Nord Crane 
państwo Michalak, Okręgowa Stacja 
Diagnostyki państwo Konieczny, Ośro-
dek Wypoczynkowy Wodnik państwo 
Hadasch, Skład Budowlany BUDGLAS 
państwo Wieszołek, Stolarstwo państwo 
Buhl, Ślusarstwo państwo Kulig oraz 
Wypożyczalnia Samochodów państwo 
Krawiec. 

Przez cały sezon letni majowe drzew-
ko będzie stało w centrum Szczedrzyka, 
stanowiąc nie tylko jego ozdobę i reklamę 
miejscowych rzemieślników, ale również, 
zdobiącą jego szczyt żaglówką, przypo-
minając o bliskości Jezior Turawskich 
i wypoczynkowym charakterze miejsco-
wości. 

(jad)

Dyżur Radnego:
Radny Henryk Libera

serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na swój dyżur, 
który odbędzie się 3 czerwca (środa) w godzinach 14.00 - 15.30

w Urzędzie Gminy i Miasta pok. 123.    

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku
- Krzysztof Kleszcz

pełni dyżury w poniedziałki 
w nieparzystych tygodniach  roku

w godz. 13.00 - 14.30.

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku
- Aldona Góźdź

pełni dyżur w poniedziałki parzystych tygodniach roku
w godz. 13.00 - 14.30.



17 marca w warszawskim hotelu 
Sheraton odbył się wieczór bran-
żowy z galą wręczenia nagród XIII 
edycji konkursu „Meble Plus - Pro-
dukt Roku”. Roma otrzymała tam 
statuetkę „Produkt Roku 2015”. 
Przysłowiowa wisienkę na torcie 
stanowi nagroda opolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego  oraz Izby Gospo-
darczej Śląsk - Opolska Marka 2014.

Firma A.D.I. jest jedną z najwięk-
szych firm usługowych branży remon-
towo-budowlanej działających w naszej 
gminie. O historii jej powstania oraz 
działalności mówi właściciel Adrian 
Golletz: Od młodzieńczych lat chodził 
mi po głowie pomysł na własny biznes, 
ale los pokierował moim życiem trochę 
inaczej. W wieku 18 lat wyjechałem do 
pracy za granicę. Pracowałem przy 
zbiorach sezonowych, lecz mimo, iż 
pochodzę z rodziny rolniczej, nie czu-
łem się w tym najlepiej. Poszukując 
innego zatrudnienia, rozpocząłem 
pracę w budownictwie. To mnie pa-
sjonowało i nabierałem doświadczenia. 
Prowadziłem duże budowy jako kierow-
nik, ale w biznesie nie zawsze świeci 
słońce. W 2000 roku firma, w której 
pracowałem, podupadła. Również trzy 
kolejne firmy, w których podejmowa-
łem zatrudnienie, nie dawały sobie 
rady na niemieckim rynku. To było 
dla mnie bodźcem, by spełnić swo-
je marzenia i rozpocząć działalność 
w rodzinnych stronach. Wróciłem do 
Polski i w styczniu 2005 r. założyłem 
własną firmę. Początki były bardzo 
trudne. Moja rodzina mieszkała jeszcze 
na zachodzie, a ja próbowałem tutaj 
zdobywać zlecenia i kontrahentów. 
Pomogli mi ludzie, z którymi pracuję 
od początku, a którzy obdarzyli mnie 
zaufaniem będącym podstawą dobrej 
współpracy. W pojedynkę bez wątpienia 
tyle bym nie zdziałał. Za to serdecznie 
im dzisiaj dziękuję. Kiedyś przyrzekłem 
sobie, że jeśli dopiszą mi siły i zdro-
wie, a biznes będzie się jakoś kręcił, to 
zorganizuję taką właśnie imprezę, by 
uczcić pierwszych 10 lat działalności 

10-lecie Firmy A.D.I.

Dla takich chwil warto żyć
Firma A.D.I. Adrian Golletz z Krzyżowej Doliny obchodziła 10-lecie 

działalności. Z tej okazji, w dniach 1-2 maja jej właściciel zorganizował 
dwudniowy festyn, na który zaprosił swoich bliskich, pracowników i współ-
pracowników, kontrahentów, sąsiadów oraz wiele innych, zaprzyjaźnionych 
osób. Licznie przybyłych gości zabawiał Marcin Wilczek, a obydwa wieczory 
kończyły się zabawami tanecznymi. 

firmy, bo jak każdy z nas wie, Bóg każe 
nam pracować, ale na zabawę też trze-
ba znaleźć czas. Wszyscy, którzy mnie 
znają, wiedzą, że właśnie tak staram 
się postępować. Priorytetem w pracy 
jest dla mnie lojalność wobec klienta 
oraz jego zadowolenie z wykonanych 
przez nas usług. Takie podejście owo-
cuje i kreuje dobre perspektywy na 
przyszłość. Ktoś kiedyś powiedział mi 
coś bardzo ważnego: w biznesie jest 
tak, że jeśli się zatrzymasz, to tak, jak-
byś się cofał.  Ja wciąż idę do przodu, 
a moim celem jest zbudowanie jeszcze 
kilku „pomników”, które będą służyły 
ludziom przez następne pokolenia. 

Z okazji jubileuszu 10-lecia, właści-
ciel firmy przyjął wiele szczerych gratu-
lacji i życzeń. Złożył je m.in. burmistrz 
Ozimka Jan Labus, przedstawiciele 
współpracujących firm, a także dele-
gacja Banku Spółdzielczego w Leśnicy, 
dla którego firma A.D.I. wybudowała 
w zeszłym roku nowoczesną siedzibę 
Oddziału w Ozimku. Grono przyjaciół 
ufundowało też dla firmy wartościowe 
i przydatne prezenty: betoniarkę i stopę 
wibracyjną, z którymi w korowodzie, na 
czele z orkiestrą, przejechano przez 
całą wieś do siedziby firmy, gdzie 
właściciel  wraz z żoną rozpakował 
otrzymane prezenty, dziękując ich fun-
datorom. Podziękowania od właściciela 
otrzymali też wszyscy pracownicy oraz 
uczniowie, których w zwodach budow-
lanych kształci firma A.D.I. - Dla takich 
chwil warto żyć - skomentował jubile-
uszową uroczystość Adrian Golletz. 

Janusz Dziuban

10-lecie firmy A.D.I.

Właściciele firmy ze swoimi pracownikami.

Deszcz nagród dla kuchni Roma

Opolska Marka 2014

Kuchnia Roma otrzymała nagrodę „Opolska Marka 2014”.

Jeśli napiszemy, że kuchnia Roma firmy Halupczok Kuchnie i Wnę-
trza z Krzyżowej Doliny otrzymała deszcz nagród, nie będzie to wcale 
przesadą. Informowaliśmy już o złotym medalu MTP Meble Polska 
2015, a marzec przyniósł kolejne wyróżnienia. 

Właściciel firmy Adrian Halup-
czok mówi: - Nagrody te są zwień-
czeniem wysiłków całego zespołu 
i dopingują nas do dalszych działań 
i rozwoju. A rozwój firmy jest bardzo 
dynamiczny, co widać gołym okiem. 
Na ukończeniu mamy kolejną halę 
produkcyjną i wciąż poszerzamy 
naszą kadrę pracowniczą.

(d)



Bogata oferta turystyczno-edu-
kacyjna kompleksu adresowana 
jest do rodzin, grup oraz wycieczek 
szkolnych, słowem wszystkich po-
szukujących niebanalnego miejsca 
na wypoczynek połączony z roz-
sądna dawką wiedzy. Współczesny 
turysta jest wymagający - potrafi 
ocenić, a zarazem docenić, wartość 
oferty turystycznej i świadomie dys-
ponować swoimi pieniędzmi. Aby 
temu sprostać pracownicy Parku 
podchodzą do zagadnienia profe-
sjonalnie.

W dobie rosnącej konkurencji, 
gdy konieczne stają się przemy-
ślane i kompleksowe działania, 
priorytetem Parku Nauki i Rozryw-
ki w Krasiejowie jest podnoszenie 
jakości usług turystycznych w po-
łączeniu z poszerzaniem oferty 
edukacyjnej. Działania te stanowią 
jednocześnie promocję Krasiejo-
wa, Gminy Ozimek, Opolszczyzny, 
a także Polski. Obiekt spełnia euro-
pejskie standardy, co sprzyja coraz 
większemu zainteresowaniu gości 
z zagranicy.

Kolejnym ważnym aspektem 
jest autentyzm. Powód lokalizacji 
muzeum w takim miejscu jest nieba-
nalny. Park Nauki i Rozrywki w Kra-
siejowie to także tzw. „muzeum 
żywe”. W tym przypadku oznacza 
to, że na jego terenie istnieją czynne 
wykopaliska, co wyróżnia go na 
mapie atrakcji turystyczno-eduka-
cyjnych na Świecie.

Trochę historii i liczb
Odnalezione w Krasiejowie 

skamieniałości triasowych płazów 
i gadów stały się inspiracją do stwo-

Park Nauki i Rozrywki wkracza w szósty rok ...
Krasiejów:

Minione pięciolecie funkcjonowania Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, to czas nieustannego rozwoju. 

rzenia wyjątkowej, w skali europej-
skiej, atrakcji turystycznej.

JuraPark
Budowy obiektu turystycznego 

oraz ścieżki edukacyjnej w miejscu, 
gdzie prowadzono (i dalej prowadzi 
się) wykopaliska paleontologiczne 
podjęło się Stowarzyszenie „Del-
ta”. Pomocne okazały się środki 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2007-2013,1-4 Rozwój in-
frastruktury turystycznej i rekreacyj-
no-sportowej. Dofinansowanie ze 
środków UE wyniosło 2 499 885,36 
zł. Całość inwestycji do 2010 roku 
zamknęła się kwotą 15 372 902, 
62 zł .

JuraPark w Krasiejowie zajmuje 
około 40 hektarów. Powstał na zde-
generowanym przemysłowo terenie 
- eksploatowano tutaj ił służący do 
wytwarzania cegieł. Utworzenie 
muzeum na wolnej przestrzeni to 
element rekultywacji terenu pogór-
niczego poprzez zabudowę, utwo-
rzenie oczek wodnych, kanałów, 
przetok i kaskad o powierzchni 
kilkunastu hektarów, organizację 
terenów zielonych (105.000 m2). 
Ścieżki dla turystów i szlaki komu-
nikacyjne wyłożono kostką brukową 
o powierzchni 27.000 m2. W latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia naukowcy dokonali tutaj wy-
jątkowego odkrycia - natrafili na 
elementy szkieletowe prehistorycz-
nych gadów i płazów datowane na 
230 milionów lat. Stanowisko to jest 
największym w Europie nagroma-
dzeniem rewelacyjnie zachowa-
nych skamieniałości.

Placówkę w Krasiejowie otwarto 
w 2010 roku. To najmłodszy z trzech 
obiektów należących do Stowarzy-
szenia Delta, a znanych w Polsce 
pod nazwą JuraPark. Obecnie jest 
jednym z największych tego typu 
parków tematycznych w Europie.

JuraPark daje możliwość odby-
cia podróży w przeszłość. Przygoda 
rozpoczyna się w „Tunelu Czasu”, 
czyli w bardzo niezwykłym kinie 
o długości 300 m, w którym jeź-
dzi się pociągiem. Podczas tej 
podróży zwiedzający uczestniczą 
w spektaklu, który opowiada co 
działo się „tutaj” od momentu po-
wstania Wszechświata do chwili 
zdeponowania przez naturę kości 
prehistorycznych zwierząt w glinie 
krasiejowskiej. Dalsze etapy zwie-
dzania prowadzą do wykopalisk 
paleontologicznych oraz do tzw. 
„Pawilonu z kośćmi” gdzie przez 
szklaną podłogę można zobaczyć 
in situ kości prehistorycznych zwie-
rząt. Całość uzupełnia ścieżka edu-
kacyjna, wzbogacona naukowymi 
rekonstrukcjami blisko 70 gatunków 
gadów i płazów (łącznie około 200 
modeli naturalnej wielkości). Dla 
osób oczekujących dodatkowych 
atrakcji, proponuje się „Prehi-
storyczne Oceanarium” (otwarte 
w 2012 roku), Kino Emocji 5D oraz 
Parki Rozrywki.

Park Nauki i Ewolucji Czło-
wieka.

Rynek turystyczny jest wyma-
gający i jeżeli się chce aby turysta 
wracał w to samo miejsce, należy 
nieustannie dodawać nowe kom-
ponenty lub wymieniać je. Ta idea 

powoduje, że co roku dodawana 
jest do istniejącego stanu rzeczy 
nowa atrakcja, a raz na kilka lat 
nowy obiekt lub jego komponent. 
W związku z czym, w czerwcu 2014 
roku otwarto Park Nauki i Ewolu-
cji Człowieka w Krasiejowie, uni-
kalny w skali europejskiej obiekt 
muzealny - aktywizujący uczest-
ników i przepełniony nowoczesną 
technologią. Obiekt ten to mariaż 
techniki cyfrowej i tradycyjnego mu-
zealnictwa. Projekt uzyskał dofinan-
sowanie z RPOWO w wysokości 
4.929.304,59 zł, a całość inwestycji 
to kwota 14.056.205,32 zł.

Park Nauki i Ewolucji Człowieka 
to uzupełnienie i kontynuacja opo-
wieści o dziejach naszej planety, 
z którą zwiedzający mogą zetknąć 
się w JuraParku. Ekspozycja oparta 
jest o proste założenie - widz staje 
się częścią scenariusza filmowe-
go i jest dosłownie „włożony” do 
wnętrza gigantycznej scenografii 
filmowej, po której spaceruje przez 
godzinę. Film otacza go wokół i to 
w trójwymiarze. Cała instalacja jest 
interaktywna i pozwala poznać nie-
zwykłe dzieje człowieka poprzez 
tzw. „okna prehistorii”.

Na potrzeby tej wyjątkowej 
placówki muzealnej zaadoptowa-
no dawny budynek kopalni, który 
przeistoczono w „centrum podróży 
w czasie”. Smaku dodaje futury-
styczna oprawa budowlana i de-
koracje.

Wszystkie te przedsięwzięcia 
dają pracę mieszkańcom gminy i nie 
tylko. Stwarzają także możliwości 
indywidualnego rozwoju. Benefi-
cjentami są głównie ludzie młodzi, 
uczniowie i studenci, dla których  
niejednokrotnie jest to pierwsza pra-
ca, pozwalająca poszerzyć wiedzę 
i zdobyć środki na dalszą naukę. 
Średnia zatrudnienia w sezonie  
turystycznym 2014 wyniosła 108 
osób. Koszty poniesione tytułem 
umów o pracę, umów cywilno-praw-
nych  wyniosły: 1 188 286,15zł brut-
to Szkolimy również praktykantów 
szczególnie, uczniów i studentów  
kierunków  turystycznych.

Przy realizacji inwestycji moż-
liwość realizacji zleceń otrzymały 
firmy z najbliższej okolicy. Zyskują 
również właściciele miejsc nocle-
gowych i agroturystycznych, gdzie 
w sezonie letnim obłożenie jest peł-
ne.

Wychodzimy także z różno-
rodnymi inicjatywami . Ukłonem 
Stowarzyszenia „Delta” w stronę 
mieszkańców Gminy i Gmin ościen-
nych jest umożliwienie wstępu do 



... swej działalności

Parku na podstawie stałej karty 
mieszkańca i dowodu osobistego 
. Do końca 2014 roku wydano po-
nad 20 000 kart.

Organizujemy biesiady, eventy, 
bale charytatywne, rodzinne uroczy-
stości, na które zapraszani są znani 
ludzi, artyści. Daje to  mieszkańcom 
w różnym wieku możliwość skorzy-
stania z oferty kulturalnej.

JuraPark jest jednym z więk-
szych podatników w Gminie Ozi-
mek. Podatek od nieruchomości 
oraz rolny za  2014 roku wyniósł: 
487 773 , 35 zł, zaś kwota podatku  
tytułem wieczystego użytkowania 
gruntów w 2014 roku to  54 853 zł

Dzięki inwestycjom Stowa-
rzyszenia „Delta,” Krasiejów oraz 
cała Gmina Ozimek stała się jedną 
z największych atrakcji regionu. 
Dowodem tego są liczne nagrody 
i wyróżnienia:

* Najlepszy Produkt Turystyczny 
- Certyfikat Opolskiej Organizacji 
Turystycznej dla JuraParku Kra-
siejów

* Turystyczny Produkt Roku 
2010 - Certyfikat Polskiej Organi-
zacji Turystycznej dla JuraParku 
Krasiejów

*Miejsce przyjazne dzieciom - 7 
Cudów Funduszy Europejskich - Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego

*Certyfikat KidZone - Strefa 
Szczęśliwych Dzieci, - znak jako-
ści 2013 nadany przez Rzecznika 
Praw Dziecka 

*„Popularyzator Nauki” - przy-
znany przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Pol-
ską Agencję Prasową

 * Złoty Certyfikat  Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej za najlepszy 
produkt turystyczny     w Polsce 
w 2014  roku. To najważniejsza na-
groda .Dotychczas wyróżniono tylko 
7 takich obiektów w całym kraju.

Kompleks przyciąga turystów 
z całego świata . Liczba odwiedza-
jących zwiększa się z roku na rok. 
W sezonie 2014 osiągnęła prawie 
300 000.

Stowarzyszenie Delta ma wiele 
nowych pomysłów na rozwój kom-
pleksu Parku Nauki i Rozrywki 
w Krasiejowie. Nie będziemy jednak 
zdradzali wszystkich.

Wskazówką niech będą słowa 
Piotra Lichoty, Prezesa Stowarzy-
szenia DELTA: 

W poznawaniu historii Ziemi 
sięgniemy nawet do przyszłości, 
będziemy chcieli przedstawić ta-
jemnice Wszechświata i Układu 
Słonecznego. 

J.L.

Lokalne Grupy Działania działają 
w ramach osi 4 PROW - LEADER.  
Działania LGD „Kraina Dinozaurów” 
skupiają się na promocji  i wykorzysta-
niu posiadanych walorów turystyczno 
- rekreacyjnych, historycznych, kultu-
rowych i  przyrodniczych  regionu. Sto-
warzyszenie prowadzi szereg działań, 
które przyczyniają się do stworzenia 
możliwości rozwoju obszarów wiej-
skich, aktywizacji lokalnej społeczno-
ści i pobudzenia inicjatyw społeczno 
- gospodarczych. Organizuje szkole-
nia, spotkania, konkursy, przeglądy 
twórczości ludowej, promuje lokalne 
zasoby na targach, jarmarkach, pro-
wadzi działania informacyjne, inwen-
taryzacyjne, organizuje konferencje, 
podróże studyjne, wydaje publikacje.

Ponadto w ramach działalności 
LGD odbyły się nabory wniosków o do-
finansowanie z działań takich jak: „Od-
nowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” 
oraz „Małe Projekty”. Przed każdym 
z naborów LGD organizowało szko-
lenia i konsultacje dla beneficjentów, 

Stowarzyszenie LGD

„Kraina Dinozaurów”
Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” jest jedną z dwunastu Lo-

kalnych Grup Działania, które działają na terenie Opolszczyzny. Obszar 
działania LGD „Kraina Dinozaurów”  to siedem gmin: Chrząstowice, Do-
brodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice, z trzech 
różnych  powiatów - oleskiego, opolskiego i strzeleckiego.

które pomagały im  w prawidłowym  
aplikowaniu o środki unijne.

Członkiem Stowarzyszenia może 
zostać każdy, kto chce działać na rzecz 
rozwoju naszego obszaru i lokalnej 
społeczności - członkowie podzieleni są 
na 3 sektory - publiczny, gospodarczy 
i osoby fizyczne.

Obecnie prowadzone są prace 
nad opracowaniem nowej  Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2015- 2022, 
w której  będą uwzględnione aktualne 
uwarunkowania i potrzeby społeczności 
lokalnej objętej obszarem LGD ,,Kraina 
Dinozaurów”. Zapraszamy mieszkań-
ców do wyrażania swoich opinii i uwag 
w trakcie prowadzonych przez  stowa-
rzyszenie  konsultacji społecznych. 

Poniżej przedstawiamy mapę gmi-
ny z zaznaczeniem projektów zrealizo-
wanych dzięki środkom pozyskanym za 
pośrednictwem naszego LGD. 

Siedziba LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
ul. Guznera 3, 47-175  Spórok

tel./fax: +48 774611228 i 605052777
http://www.krainadinozaurow.pl

e-mail: krainadino@onet.eu

Konferencja hutnicza - 2012 r.



Wyjazd poprzedziły zajęcia 
przygotowawcze, które odbyły się 
w sali szkolnej. Uczniowie rozpo-
częli spotkanie od zapoznania się  
z dostępnymi materiałami: foldera-
mi, wycinkami  z prasy regionalnej 
i ogólnopolskiej, literaturą naukową 
i popularnonaukową oraz zdjęciami 
na temat odkryć paleontologicznych.

Następnie udaliśmy się do sali 
komputerowej i tam uczestnicy zajęć 
poszukiwali dodatkowych informacji 
do wyżej wymienionych zagadnień. 
Opiekun grupy zwrócił uwagę, że 
aktualna literatura i podsumowanie 
prac badawczych w  opracowaniu 
naukowców z Uniwersytetu Opol-
skiego  przedstawiające stan na rok 
2015 znajduje się na stronie inter-
netowej Krasiejowa (www.krasiejow.
pl). Uczniowie poznawali historię 
odkryć paleontologicznych,  których 
konsekwencją było początkowo po-
wstanie „Dinoparku”, a następnie 
„JuraParku”, omówili   formę ochrony 
przyrody jaką jest stanowisko doku-
mentacyjne oraz scharakteryzowali 
gatunki zwierząt odkrytych na wy-
kopalisku. Ważnym zagadnieniem  
było umiejscowienie wydarzeń geo-

Projekt „Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór” w GZS Gimnazjum nr 1

„JuraPark”- magnesem przyciągającym turystów
W ramach projektu „Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór” 

w miesiącu kwietniu dwie grupy uczniów realizujących program zajęć 
„Uczymy się zwiedzając ciekawe miejsca w kraju” i  „Z lupą przez 
świat” odbyły wspólną wycieczkę do „JuraParku”.

logicznych na tablicy stratygraficz-
nej w kontekście wydarzeń Polski 
i świata, a także  wskazanie na wagę 
odkryć paleontologicznych w Kra-
siejowie. Na podstawie przeglądarki 
Google prześledziliśmy jak  wzrosła 
ilość osób odwiedząjących strony 
internetowe  Ozimka i Krasiejowa. 

Niewątpliwym jest fakt, że gmi-
na Ozimek stała się wążnym miej-
scem na mapie turystycznej Polski. 
Świadczą  o tym wyniki badań prze-
prowadzonych przez Opolską Re-
gionalną Organizację Turystyczną 
przy współpracy czeskiego Klastra 
Turystycznego Kraju Morawsko-
-Śląskiego KLACR o.s. z Ostrawy 
oraz Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu, które ukazały się w dniu 
8.03.2013r. w NTO. Ankieta wykaza-
ła, że turyści krajowi jako największe 

atrakcje turystyczne Opolszczyzny 
wskazywali:  Zamek w Mosznej, 
JuraPark w Krasiejowie oraz Górę 
Świętej Anny, zaś turyści zagraniczni 
- oprócz Góry Św. Anny i JuraParku, 
także miasto Opole. 

Kolejnym  osiągnięciem było 
przyznanie 24 października 2014 
na gali finałowej konkursu „7 
nowych cudów Polski” Złotego 
Certyfikatu Polskiej Organizacji 
Turystycznej dla Stowarzyszenia 
Delta za Park Nauki i Rozrywki 



Sanktuarium Zeusa stanowił 
prostokątny święty gaj, zwany Altis. 
Początkowo był otoczonym murem, 
a w jego centrum znajdował się tylko 
ołtarz Zeusa. Od VII w. p.n.e. za-
częto wznosić w nim monumentalne 
budowle. Najważniejszą z nich była 
ukończona w ok. 456 p.n.e. świąty-
nia Zeusa (Olimpiejon). Wewnątrz 
świątyni znajdował się jeden siedmiu 
starożytnych cudów świata - posąg 
Zeusa dłuta Fidiasza o wysokości 13 
metrów. Twarz, szyja, ręce i stopy 
tego posągu były obłożone płytkami 
z kości słoniowej, a włosy, sandały 
i szata ze złota. Posąg przedstawiał 
Zeusa siedzącego na tronie w płasz-
czu i z wieńcem oliwnym na głowie, 
trzymającego w lewej dłoni złote berło 
ozdobione złotymi kamieniami. Po-
mnik ten znany jest jedynie z opisów 
i kopii rzymskiej, ponieważ w 426 r. 
spłonął w pożarze świątyni. Obecnie 
w miejscu dawnego warsztatu mi-
strza można zobaczyć ruiny kościo-
ła bizantyjskiego. Oprócz świątyni, 
znajdowało się tam szereg innych 
budowli, m.in. pracownia Fidiasza, 
Leonidajon - hotel dla honorowych 
gości, świątynia Hery. Wokół sank-
tuarium powstawały również obiekty 
sportowe, w tym miejsce treningu 
sportowców, czyli gimnazjon, stadion 
na 20 tysięcy osób, a także liczne 
skarbce, pomniki wotywne i posągi 
zwycięzców olimpijskich. Wśród kon-
kurencji początkowo najważniejszy 
był bieg wokół stadionu, a następnie 
tak zwany pięciobój olimpijski. Stąd 
też wzięła się nazwa najważniejszej 
imprezy sportowej, jaką jest olimpia-
da. Płomień olimpijski, który płonie 
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Olimpia to miasto w Grecji na Półwyspie Peloponez. W starożytności 

było to najsłynniejsze miejsce kultu Zeusa. U stóp wzgórza Kronosa 
znajdowało się sanktuarium poświęcone Zeusowi, wokół którego, co 4 
lata odbywały się igrzyska, zwane od tego miejsca olimpijskimi. Pierwsze 
odnotowane igrzyska odbyły się w 776 p.n.e. 

podczas nowożytnych igrzysk olim-
pijskich uzyskuje się zapalając go 
za pomocą promieni słonecznych 
skupionych przez paraboliczne zwier-
ciadło na stadionie w Olimpii. Stamtąd 
jest on przenoszony przez olimpij-
ską sztafetę do miejsca rozgrywania 
igrzysk w danym roku.

Olimpia, jako miejsce pogańskie, 
została z rozkazu cesarza rzymskiego 
Teodozjusza I Wielkiego, zamknięta 
w 390 r., a organizowania igrzysk 
zakazano w 393 r. Od początku XIX 
na stanowisku archeologicznym 
Olimpii prowadzono systematyczne 
prace wykopaliskowe, prowadzone 
głównie przez niemieckich archeolo-
gów. Wyniki ich prac można oglądać 
w niedawno odnowionym Muzeum 
Archeologicznym z 1886 r., które jest 
położone kilkaset metrów od sta-
nowiska archeologicznego. Wśród 
eksponatów podziwiać w nim można 
wiele wspaniałych rzeźb z czasów 
greckich i rzymskich.. W głównej sali 
znajdują się rzeźby pochodzące ze 
Świątyni Zeusa. Można wśród nich 
zobaczyć rzeźby z fasady świątyni, 
m.in. rzeźbę przedstawiającą dwana-
ście prac Heraklesa. Większe wraże-
nie jednak robi uszkodzona rzeźba 
pojedynku herosa z bykiem króla 
Minosa na Krecie. Wiele fragmentów 
rzeźb ze Świątyni Zeusa znajduje się 
również w paryskim Luwrze. Najcie-
kawsze z mniejszych eksponatów 
zebrano w kolejnej sali. Znalazły się 
tu niezwykłe „perełki” muzeum, m.in. 
przedmioty z brązu, w tym, perski 
hełm, zdobyty przez Ateńczyków w bi-
twie pod Maratonem i obok niego, 
hełm Miltiadesa - ateńskiego polityka 

i wielkiego wodza, który brał udział 
w bitwie pod Maratonem. Przy nim 
jest najwięcej zwiedzających, na mnie 
również zrobił największe wrażenie. 
Oba znaleziono wśród darów wotyw-
nych, składanych w Świątyni Zeusa. 
Zainteresowanie mogą wzbudzić 
również przedmioty odnalezione 
w warsztacie najbardziej znanego 
greckiego rzeźbiarza Fidiasza. Z jego 
pracowni pochodzą: młotek, kowa-
dło, formy gliniane i kubek z wyrytym 
imieniem rzeźbiarza. W ostatnich 
salach muzeum wyeksponowano 
przedmioty związane ze sportem, 
m.in.: haltery, czyli drążki do skoku 
w dal, dyski, kamienne ciężary do 
podnoszenia. Można się zobaczyć 
liczne inskrypcje pogrzebowe, w tym 
jedna poświęcona bokserowi Kame-
lotowi z Aleksandrii, który zmarł na 
stadionie po tym, jak modlił się do 
Zeusa o zwycięstwo lub śmierć.

Krzysztof Spałek

Pracownia Fidiasza na terenie stanowiska archeologicznego w Olimpii.

Hełm Miltiadesa.

Pojedynek herosa z bykiem króla 
Minosa w Muzeum Archeologicznym.

w Krasiejowie (JuraPark oraz Park 
Nauki i Ewolucji Człowieka).

W dniu 25 kwietnia udaliśmy 
się do JuraParku, aby już  na 
miejscu skonfrontować zdobytą 
wiedzę z rzeczywistością. Ucznio-
wie podróżując Tunelem Czasu 
przeżyli Wielki Wybuch,  powsta-
nie i  rozwój życia na Ziemi. W  
Oceanarium zetknęli się  z spek-
takularnymi przedstawicielami 
fauny morskiej: ichtiozaurem, 
liopleurodonem, mozazaurem, 
megalodonem, następnie odbyli 
dydaktyczny  spacer do Pawilonu 
Paleontologicznego, gdzie zobaczyli 
rekonstrukcję silezaura i skamienia-
łości kręgowców sprzed 225- 210 
mln lat odkrytych w Krasiejowie 
(metopozaura, cyklotozaura, aete-
ozaura, polonozucha, fitozaura) oraz  
do stanowiska dokumentacyjnego 
„Trias Opolski”. Trapy piesze, wzdłuż 
których podziwiali modele jurajskich 
gadów doprowadziły ich do kolejne-
go okresu geologicznego- kredy, 
w której to  miało miejsce wielkie 
wymieranie mezozicznych zwierząt. 
Po dużej dawce nowych wiadomości 
zrobiliśmy sobie przerwę na obiad  
i trochę odpoczęliśmy. 

Z kartami pracy w rękach udali-
śmy się następnie do Parku Nauki 
i Ewolucji Człowieka, aby zmierzyć 
się z kolejnymi zadaniami. Tutaj do-
świadczyliśmy śladów ewolucji czło-
wieka, prześledziliśmy rozwój pisma,  
narzędzi  i naczyń na przestrzeni 
wieków, zobaczyliśmy słynnego Oet-
zi - rekonstrukcję „człowieka lodu”, a  
promem kosmicznym cofnęliśmy się  
w daleko, daleko w czasie. 

Na koniec wizyty w PNiEC-u wy-
słuchaliśmy wykładu i odbyliśmy 
warsztaty paleontologiczne poprowa-
dzone przez przewodnika JuraParku. 
Młodzież nieźle dawała sobie radę 
z rozpoznawaniem skamieniałości 
i była bardzo zadowolona ze spo-
sobu przekazu,  gdyż nie zabrakło 
i humorystycznych momentów. Na 
zakończenie wycieczki popraco-
waliśmy z mapami topograficznymi 
i kompasami orientując się  w te-
renie.

Zadowoleni i wcale nie zmęczeni 
udaliśmy się pieszo w drogę powrot-
ną do szkoły.

Sobotni pobyt  w JuraParku  był 
dla nas bardzo kształcący i aż trudno  
uwierzyć, że zabrakło nam czasu na 
pobyt na placu zabaw. A słoneczna  
pogoda do tego  naprawdę  zachę-
cała. 

Opiekunowie grup:
Sylwia Widawska,
Małgorzata Szura


