
Zachęcamy do sprawdzenia 
strony: www.e-obywatel.ozimek.
pl, założenia konta i  dokonywa-
nia formalności w dogodniejszy 
sposób, bez konieczności wizyty 
w urzędzie.

W Y S TA R C Z Y 5  Ł A -
TWYCH KROKÓW:

1. Wejdź na stronę: www.e-
-obywatel.ozimek.pl

2. ZAREJESTRUJ SIĘ- są 
dwie możliwości wykorzystując 
profil zaufany lub zakładając konto 
z wykorzystaniem swoich danych 
( tu wymagana jest wizyta w Urzę-
dzie celem potwierdzenia reje-
stracji).

Punkt potwierdzania rejestracji 
znajduje się w Biurze Podawczym  
na parterze Urzędu Gminy i Miasta 
w Ozimku.

3. Szybko i skutecznie załatw 
sprawę

4. DODAJ STRONĘ DO ULU-
BIONYCH

5. Ciesz się zaoszczędzo-
nym czasem!

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
Na stronie www.e-obywatel.

ozimek.pl znajdują się KARTY 
INFORMACYJNE, które opisują 
dokładnie od strony formalnej spo-
sób i ścieżkę załatwiania spraw 
w naszym urzędzie. 

Na tej samej stronie, w stre-
fie WYPEŁNIJ FORMULARZ 
znajdziesz zestaw wymaganych 
WNIOSKÓW i FORMULARZY. 

Dokumenty można szybko 
i prosto wysłać elektronicznie 
poprzez tzw. PROFIL ZAUFA-

Rozwój cyfrowych usług

e-Ozimek
Projekt jest już zrealizowany i skierowany do wszystkich, którzy 

chcą załatwiać sprawy w urzędzie łatwo i szybko. 

NY lub wydrukować i przedłożyć 
w urzędzie.

Ponadto portal e-obywatel 
daje możliwość płatności online 
za zobowiązania finansowe wo-
bec gminy Ozimek oraz podgląd 
swoich należności.

Portal Gminy Ozimek  jest 
bezpiecznym i pewnym mecha-
nizmem do wymiany informacji 
i płatności między Mieszkańcem 
a naszym Urzędem. 

Wejdź na stronę i sprawdź 
jak to działa: www.e-obywatel.
ozimek.pl

Przypominam, iż profil zaufany 
można założyć w naszym Urzę-
dzie Gminy i Miasta w Ozimku . 
Szczegóły na stronie internetowej 
www.ozimek.pl w zakładce PRO-
FIL ZAUFANY EPUAP.

Szanowni Państwo !!
W ramach projektu oddajemy 

w Państwa ręce nową, wielozada-
niową, darmową aplikację mobilną 
dla mieszkańców Gminy Ozimek. 

Zachęcamy do pobrania apli-
kacji za pośrednictwem sklepu 
Google Play oraz App Store lub 
korzystając z kodów QR dostęp-
nych na stronie internetowej www.
ozimek.pl

Zapraszam do korzystania 
z nowych możliwości załatwiania 
spraw w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Ozimku oraz pobierania aplika-
cji mobilnej.

Barbara Durkalec
Sekretarz Gminy Ozimek

Podczas obrad radni uchwalili 
12 uchwał: w sprawie powołania Ze-
społu ds. zaopiniowania kandydatów 
na ławników do sądów powszech-
nych; w sprawie wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetyczne-
go; zmieniającą uchwałę w spra-
wie ustalenia czasu bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki oraz 
opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w prowadzonych 
przez Gminę Ozimek przedszko-
lach; w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Ozimek 
oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych 
od dnia 1 września 2019 roku; 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Ozimka wotum zaufania; w spra-
wie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Ozimek za 2018 
rok; w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Ozimka absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Ozimek 
za 2018 roku; w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2019 r.; w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej; w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie załatwienia 
skargi z dnia 22 marca 2019 r. na 
działalność Burmistrza Ozimka; 
w sprawie przekazania skargi we-
dług właściwości; w sprawie zmiany 
Uchwały Nr IX/49/19 Rady Miejskiej 
w Ozimku z dnia 23 maja 2019r. 
w spawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odebranymi z nieru-
chomości na terenie Gminy Ozimek 
oraz ustalenia stawki tej opłaty.

X Sesja Rady Miejskiej w Ozimku:

Absolutorium i wotum zaufania
24 czerwca podczas X Sesji Rady Miejskiej w Ozimku, radni udzielili 

Burmistrzowi Ozimka Janowi Labusowi jednogłośne absolutorium 
i wotum zaufania za 2018. Ponadto podjęli 12 uchwał oraz ocenili 
bazę sportową w gminie.

Burmistrz przedstawił także pre-
zentację nt. raportu o stanie gminy 
Ozimek za 2018 rok, pokazując m.in. 
najważniejsze dane dot. budżetu 
gminy i inwestycji w ubiegłym roku.

Nasi rajcy dokonali także oce-
ny bazy sportowej, stanu i stopnia 
wykorzystania obiektów oraz sportu 
masowego. Przedstawiono także 
następujące sprawy: Informacja do-
tycząca wykonania uchwał i wnio-
sków za okres 01.2019r. - 06.2019r.; 
Sprawozdanie z pracy komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji za okres 01. 2019 
r. - 06. 2019 r.

Na koniec zgodnie z Planem Pra-
cy Rady Miejskiej Burmistrz złożył 
sprawozdanie ze swojej działalności 
za drugi kwartał 2019, w tym infor-
macja o podmiotach gospodarczych 
w gminie.

Marcin Widera

Szanowni Państwo, 
W związku z zapytaniami odnośnie organizacji spotkań z jubi-

latami (urodzinowymi i godów małżeńskich) Gminy Ozimek infor-
mujemy, że zostanie zmieniona forma tych spotkań.

Ze względu na bardzo małą frekwencję na uroczystościach jubile-
uszowych podjęto decyzję, że Burmistrz Ozimka osobiście będzie 
odwiedzał jubilatów, którzy ukończyli 90, 95 i 100 lat, jak również pary 
małżeńskie, które świętują 60., 65. rocznicę pożycia małżeńskiego. 

Prosi się więc o wcześniejsze zawiadomienie o danej rocznicy 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ozimku i wyrażenie woli spotkania 
z Panem Burmistrzem.

Zgłoszeń można dokonać osobiście, poprzez rodzinę i przyjaciół, 
jak również za pośrednictwem sołtysów.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Bronder



Po dwóch latach procesja 
w Ozimku szła zmienioną trasą: 
ulicami Opolską, ks. Dzierżona, 
Powstańców Śląskich oraz Czę-
stochowską. Wzięli w niej udział: 
proboszcz ks. Marian Demarczyk, 
ks. Kamil Sowada oraz ks. Jan To-
maszewski, jak również bardzo licz-
na rzesza wiernych. Po powrocie do 

Uroczystość Bożego Ciała
Ozimek

20 czerwca we wszystkich kościołach otwarto szeroko drzwi, 
wychodząc z Przenajświętszym Sakramentem do czterech pięknie 
udekorowanych ołtarzy. 

kościoła odśpiewano dziękczynne Te 
Deum Laudamus. Proboszcz podzię-
kował wiernym za tak liczny udział 
w uroczystości Bożego Ciała, a także 
mieszkańcom, którzy przyczynili się 
do wykonania ołtarzy, służbie litur-
gicznej, orkiestrze oraz ozimskiej Po-
licji za zabezpieczenie trasy procesji. 

(nies)

Proboszcz bardzo serdecznie 
przywitał sumistę oraz przybyłych 
wiernych. Homilię wygłosił również 
ks. Jacek Chromniak. Po procesji 
i odśpiewaniu dziękczynnego Te 

Odpust w Ozimku
23 czerwca obchodzono odpust w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela 

w Ozimku. Uroczystą mszę świętą odprawił nasz były wikariusz z lat 
2001-2006 ks. Jacek Chromniak, obecnie proboszcz parafii w Ratno-
wicach koło Otmuchowa w koncelebrze z proboszczem ks. Marianem 
Demarczykiem i ks. Kamilem Sowadą. 

Deum Laudamus, proboszcz po-
dziękował za uczestnictwo w mszy 
świętej orkiestrze, służbie liturgicznej 
oraz wszystkim przybyłym gościom. 

(nies)

W spotkaniu uczestniczyło około 
tysiąca osób z całego województwa 
opolskiego. Przewodniczący Oddziału 
Okręgowego Bogusław Satyński 
powitał wszystkich przybyłych i za-
proszonych gości. W części oficjal-
nej wręczono odznaki honorowe „Za 
zasługi dla Województwa Opolskie-
go”. W uznaniu wybitnych zasług dla 
Związku, wręczono również medale 
„Za zasługi dla Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów”. 
Medalami takimi zostały również uho-

Światowy Dzień Inwalidy

Medale za zasługi
Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów zorganizował 29 czerwca na terenie strzelnicy garni-
zonowej w Opolu - Winowie spotkanie połączone z piknikiem z okazji 
23. Światowego Dnia Inwalidy.

norowane panie Krystyna Koźlik 
i Hanna Musialska z Koła w Ozimku. 

Tegorocznym obchodom przy-
świecało hasło: „Niepełnosprawni 
- różne potrzeby, równe prawa”. 
W części artystycznej wystąpiło 
pięć zespołów, w tym „Babie lato” 
z Ozimka. Zespół działa przy Domu 
Kultury pod kierunkiem Elżbiety Ko-
nop. Opiekunem zespołu był Paweł 
Wielgus, a do śpiewu przygrywał 
Józef Palt. 

(nies)

Ojciec Alojzy Chrószcz urodził się 
w 1952 r. w Katowicach, ale przez 
całe lata związany był z naszą gmi-
ną. Szkołę podstawową ukończył 
w Schodni w 1961 r., a w 1966 r. 
został absolwentem Technikum Od-
lewniczego w Ozimku. Po odbyciu 
służby wojskowej rozpoczął pracę 
w Hucie Małapanew. W 1970 r. Pan 
Bóg powołał go do swojej służby. Po 
nowicjacie w klasztorze na Świętym 
Krzyżu, studiował w klasztorze Ojców 
Oblatów w Obrze. Święcenia otrzymał 
w 1977 r., a już w następnym roku 
podjął pracę misyjną w Yokadouma 
w Kamerunie, którą pełni nieprze-
rwanie do dzisiaj.

Ojcu Alojzemu życzymy dużo 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata jego pracy misyjnej. 

(nies)

O. Alojzy Chrószcz w Ozimku
Pracujący już 41 lat na misjach w Kamerunie ojciec Alojzy Chrószcz, 

będąc na urlopie w kraju, 7 lipca odprawił w kościele parafialnym 
w Ozimku mszę świętą w koncelebrze z proboszczem ks. Marianem 
Demarczykiem, wygłaszając również homilię. 





VIII Opolskie Spotkania Kresowe za nami...

Przesłaniem kolejnych edycji 
Opolskich Spotkań Kresowych jest 
popularyzacja wśród młodego poko-
lenia gwary kresowej, pieśni i przy-
śpiewek, obrzędów i zwyczajów, 
wiedzy historycznej, tradycji zawar-
tych w daniach kresowej kuchni itp.

Tegoroczne Opolskie Spotkania 
Kresowe zainaugurowało uroczyste 
otwarcie wystawy    pt. „Królewskie 
miasto Lwów na dawnych pocztów-
kach” udostępnionej przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów 
Południowo Wschodnich z Czę-
stochowy. Wieczorem zaś można 
było zabawić się do późnych godzin 
nocnych na dyskotece w plenerze.

Główne uroczystości odbyły się 
jednak w niedzielę a rozpoczynała 
je msza święta w intencji Polaków 
wypędzonych z Kresów Wschod-
nich oraz zamordowanych na Kre-
sach. Podczas mszy wystąpił chór 
„Medicanto” pod dyrekcją pani 
Elżbiety Willim, działający przy 
Opolskiej Izbie Lekarskiej. Po mszy 
mieszkańcy wraz  z zaproszony-
mi gośćmi tj. burmistrzem Ozimka 
Janem Labusem, wicestarostą 
powiatu opolskiego Leonardą Pło-
szaj, posłem na Sejm  Tomaszem 
Kostusiem oraz radnymi gminy 
Ozimek: Krzysztofem Kleszczem, 
Zygmuntem Olbrytem i Leszkiem 
Jaremko złożyli kwiaty przy  pomni-
ku ku czci Polaków wypędzonych 
z Kresów Wschodnich oraz zamor-
dowanych na Kresach  i później 
przeszli  do świetlicy by zwiedzić 
dzień wcześniej  otwartą wystawę.   

Blok artystyczny organizowany 
był na boisku szkolnym. Tradycyjnie 
już od wielu lat sceną zawładnął 
śpiew, śpiew, który zawsze towa-
rzyszył ludziom na ukochanych Kre-
sach.

Pieśni towarzyszyły ludziom 
przy pracy, od samego rana sły-
chać było gospodynię krzątającą 
się po izbie i śpiewającą z cicha 
”Kiedy ranne wstają zorze...”, a z 
pól często dochodziły śpiewy ludzi 
tam pracujących. Podobnie działo 
się na pastwiskach, przy ogniskach 
- młodzi i starzy znali wiele piosenek 
i pieśni i chętnie śpiewali, piekąc 
kartofle w żarze ogniska. Kreso-
wiacy rozumieli wartość muzyki 
w codziennym pracowitym dniu i w 

Tegoroczne VIII Opolskie Spotkania Kresowe odbyły się  nie-
zmiennie w Grodźcu w dniach 29-30 czerwca i były organizowane 
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Opolskiego. Organiza-
torzy spotkania tj. Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Nasz 
Grodziec” zgodnie z wieloletnią tradycją przygotowali bogatą ofertę 
programową adresując ‚’ją’’ zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

codzienności  życia. Św. Augustyn 
namawiał ”...śpiewajcie głosem, 
śpiewajcie sercem, śpiewajcie 
ustami, śpiewajcie swoim życiem...” 
i Kresowianie się do tego stosowali.

 Wykonawców prezentowanego 
bloku artystycznego połączyła mi-
łość do muzyki i pieśni, które stały 
się ważnym elementem w ich  co-
dziennym życiu. Uczestnicy tej bie-
siady artystycznej usłyszeli pieśni 
w wykonaniu rodzimych zespołów 
ludowych „ Grodziec” i „Jutrzenka”, 
z których wieloletniej działalności 
mieszkańcy Grodźca są bardzo 
dumni. Zaśpiewali też goście - 
zespół folklorystyczny „Mojęcice” 
z Mojęcic, który zachwycił widzów 
przebogatym repertuarem pieśni 
polskich, kresowych i patriotycznych 
a także  kunsztem ich prezentacji. 
Gościliśmy także dziecięcy folkowy 
zespół wokalny „Akces” z Ozimka 
pod opieką artystyczną pani Elż-
biety Pisuli-Bienieckiej, W Grodźcu 
wystąpili po raz pierwszy i od razu 
zawładnęli sercami mieszkańców, 
temperament i dziecięcy wigor 
emanował ze sceny. W bloku arty-
stycznym wystąpiły również  panie, 
Kinga Musiał i Agata Kołodziejczyk, 
solistki Studia Piosenki „Nonet”sz-
kolące swój warsztat artystyczny 
pod kierownictwem  zasłużonego 
wieloletniego instruktora pani  Anny 
Sitarz .Studio Piosenki „Nonet” dzia-
ła przy Domu Kultury w Ozimku. 
Wykonawcy bloku artystycznego, 
zespoły i soliści, otrzymali  statuetki 
okolicznościowe ufundowane przez 
Starostę Powiatu Opolskiego. Staro-
sta Opolski był również fundatorem  
nagród dla zwycięzców konkursu 
wiedzy o historii Grodźca i konkursu 
kulinarnego, które sprawiły wiele 
radości ich laureatom.

 Ofertę artystyczną imprezy 
dopełniała dodatkowo loteria fan-
towa (z wszystkimi pełnymi losa-
mi), pokazy i warsztaty ginących 
zawodów, bezpłatna dmuchana 
zjeżdżalnia, stoisko z makijażem 
artystycznym dla dzieci i nie tylko, 
gdyż korzystali z tej oferty również 
dorośli. VIII Opolskie Spotkania Kre-
sowe zakończyła zabawa taneczna 
mieszkańców i gości z zespołem 
„BIS”. Było gorąco na przysłowio-
wym „parkiecie” ale bardzo gorąco 

też było, gdyż w tym dniu notowano 
temperatury ok. +37 stopni. Mimo 
upału zarówno mieszkańcy Grodźca 
jak i goście dopisali, namiot często 
był wypełniony po brzegi , nato-
miast tłumnie uczestnicy otaczali 
zjeżdżalnię, stoisko z makijażem 
jak również ofertę warsztatów gi-
nących zawodów.

 Organizatorzy VIII Opolskich 
Spotkań Kresowych serdecznie 
dziękują za pomoc w organizacji 
imprezy wielu ludziom dobrej woli 
- okolicznym Darczyńcom, którzy 
wsparli naszą inicjatywę. Dzięki 
niezawodnemu zaangażowaniu:  
Katarzyny i Józefa Marciniak, Mał-
gorzaty i Adama Pastuch, Mariusza 
Mielnik, Jana Machulak, Jarosława 
Lewczak, Daniela Klysek, Stani-
sława Błaziak, Daniela Glinkow-
skiego, Tomasza Wojczyka, Pawła 
Dudzic a także Stanisława Koryciak 
- „ELSTAR” Grodziec, Mateusza 
Gottwald - „Forest”    z Kuzior, Jaro-
sława Mielnik - „Bremal”, Arkadiusza 

Świtalskiego - „Nici” z Opola,„Bruk-
term” - Hurtowni Materiałów Bu-
dowlanych z Krasiejowa ,Stiwena 
Kontny „Car-Serwis” z Kuzior, Wła-
ściciela sklepu „Od i Do” z Grodźca 
impreza mogła być zrealizowana na 
poziomie zadawalającym  zarówno 
uczestników jak i mieszkańców.

Ponadto wsparcia, nie tylko ho-
norowego, udzielił Starosta Powiatu 
Opolskiego, Urząd Miasta i Gminy 
w Ozimku, Ośrodek Integracji i Po-
mocy Społecznej w Ozimku  oraz 
Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Dinozaurów”.          

  VIII Opolskie Spotkania Kreso-
we stały się znaczącym przedsię-
wzięciem  kulturalnym   i na stałe 
„zagościły” w kalendarzu imprez 
zarówno gminy Ozimek jak i woje-
wództwa . Jednakże jak wiele wy-
darzeń kulturalnych przechodzą już 
do historii...

H.G.



Opiekunka muzeum prawie 
dwie godziny opowiadała o odkry-
ciach paleontologicznych i zaso-
bach muzeum oraz historii wsi. Po 
wizycie w muzeum rajdowcy udali 
się na wiszący most żeliwny do 
Ozimka, gdzie oczekiwał ich  prze-
wodnik SDMP. W naszej gminie 
turystom bardzo się podobało, co 
wyrazili w przesłanej pocztówce. 

W dniach 15-16.06.br. w Parku 
Nauki i Ewolucji Człowieka  w Ju-
raParku odbyła się  już VI Sesja 
Popularnonaukowa pt. „Dinozaury 
nie tylko z Krasiejowa”  zorgani-
zowana przez Europejskie Cen-
trum Paleontologii  Uniwersytetu 
Opolskiego. Krasiejowska  sesja 
poświęcona była wynikom badań 
i projektów prowadzonych przez 
naukowców  w Polsce.  Zebranych 
przywitała prof. UO Elena Jagt- 
Yazykova dokonując podsumo-
wania projektu pt. „Paleobiologia. 
Umiędzynarodowienie specjalności 
magisterskiej na kierunku studiów 
Biologia w Samodzielnej Katedrze 
Biosystematyki Wydziału Przyrod-
niczo - Technicznego Uniwersytetu 
Opolskiego” oraz przedstawiając 
jego wyniki, doświadczenia i per-
spektywy.  Podczas sesji podzielo-
nej na tzw. część nie-krasiejowską 
i drugą -poświęconą badaniom 
skamieniałości z Krasiejowa  wy-
głoszono kilkanaście referatów. Na 
wstępie podsumowania odkryć 

Goście z kraju i z zagranicy odwiedzają JuraPark i Muzeum Paleontologiczne w „Starej Szkole”

Zwiedzają i podziwiają
W czerwcu i lipcu Krasiejów odwiedza regularnie  liczna gru-

pa turystów  i naukowców z Polski i z zagranicy. W sobotę, dnia 
08.06.2019r. do naszego Muzeum Paleontologicznego  zawitali 
uczestnicy rajdu rowerowego zrzeszeni w PTTK Racibórz.

Podziękowania od uczestników rajdu rowerowego z PTTK Racibórz.

w kajprze śląskim za ostatnie 5 
lat badań dokonał prof. Grzegorz 
Racki z Uniwersytetu Śląskiego. 
Kolejno Mateusz Antczak z Po-
znania omówił założenia i wstępne 
wyniki projektu pn. „Mikro- i ma-
kroskamieniałości kręgowców 
środkowego triasu  (Muschelkalk) 
Górnego Śląska i Małopolski”. 
Zwrócił uwagę na  zróżnicowanie 
materiału i składu gatunkowego, 
które pozwala przypuszczać, że 
nagromadzone skamieniałości po-
chodzą z różnych biotopów i nisz 
ekologicznych. Potencjalne zróżni-
cowanie składu gatunkowego po-
między stanowiskami i jednostkami 
litologicznymi i stratygraficznymi 
sugeruje zróżnicowanie fauny 
triasowej w czasie i przestrzeni. 

Tomasz Singer reprezentują-
cy Stowarzyszenie Delta omówił 
nowe stanowisko kościonośne ze 
środkowego triasu Gór Świętokrzy-
skich  z udziałem form lądowych 
i podzielił się refleksjami na te-
mat tego, czy fauna dużych krę-
gowców z kajpru Krasiejowa jest 
już w pełni  rozpoznana. Michał 
Michalak z UŚl. dokonał weryfi-
kacji potencjału paleontologicz-
nego wychodni kajpru w rejonie 
Gorzowa Śląskiego, Kluczborka 
i Byczyny. Ciekawym wystąpie-
niem  była prezentacja zapisu 
zmian klimatu w osadach górne-
go triasu Górnego Śląska przed-

stawiona przez prof. Joachima 
Szulca z UJ, która pozwoliła na 
odtworzenie  ewolucji kopalnych 
środowisk tego okresu. Badania 
sedymentologiczne umożliwiły wy-
szczególnienie czterech głównych 
środowisk depozycyjnych: playi, 
równi zalewowej z mikromorfologią 
typu gilgai, rzek roztokowych oraz  
rzek meandrujących. Szczególną 
uwagę prelegent poświęcił pale-
oglebom wrażliwym na zmiany 
klimatyczne. Sekwencja górnotria-
sowych osadów z Górnego Ślą-
ska wskazuje na  klimat  wybitnie 
suchy, ale także  na wzmożoną 
cyrkulację monsunową,  co zostało 
odzwierciedlone pojawieniem się 
gleb typu vertisol oraz osadów po-
wodziowych.  Analiza geochemicz-
na pakietów glebowych wskazuje 
na średnie opady ok. 720 mm/rok 
w tamtym okresie, a więc stosun-
kowo wysoką wilgotność.   Po raz 
kolejny gościliśmy w Krasiejowie 
John’a W.M. Jagt z Maastricht 
Museum, który zapoznał z od-
kryciem w kamieniołomie w Ma-
astricht prymitywnych wielorybów 
pochodzących z późnego eocenu. 
Następna referentka- Dagmara 
Skiba z UO zapoznała z  pale-
ohistologią kości skórnych Cyclo-
tosaurus intermedius i wstępnymi 
wynikami badań Plagiosauridae. 
Przedstawiciel  PAN z Warszawy 
Dawid Dróżdż  przedstawił nowe 
dane na temat kończyn tylnych 
aetozaura z kajpru Krasiejowa. 
Aetozaury były wszystkożernymi 
zwierzętami, znanymi ze stano-
wisk późnego triasu niemal całego 
świata. Budowa kończyn tylnych 

umożliwiała wykonywanie bardzo 
silnych ruchów grzebiących. Liczne 
adaptacje umożliwiające sprawne 
kopanie występują także w koń-
czynie przedniej Staganolepis 
olenkae. Aetozaury z Krasiejowa 
mogły używać swoich kończyn 
celem rozkopania wierzchniej war-
stwy twardej, wysuszonej ziemi, 
w poszukiwaniu pokarmu.

Jakub Kowalski  z UO w in-
teresujący sposób omówił nowe 
metody badań  mikroszczątków 
kopalnych ryb chrzęstnoszkiele-
towych  (Chondrichthyes), kost-
noszkieletowych (Osteichthyes) 
z późnego triasu Krasiejowa i  
mikroszczątków kopalnych pła-
zów (Amphibia: Temnospondyli) 
i gadów  (Reptilia: Lepidosauro-
morpha, Archosauromorpha) z 
późnego triasu Krasiejowa.

Uczestnicy VI Sesji Popularnonaukowej w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka.



Grupa studentów z JuraParku 
w składzie: Anna Jończyk, Piotr 
Urbanowski, Mateusz Wojczyk, 
Sabina Zaręba  dokonała  opisu 
osteologicznego nowych nagroma-
dzeń kości ze stanowiska „Trias” w 
Krasiejowie. Agnieszka Tańczuk 
z UO omówiła zdolność do lotu 
nowo odkrytego gatunku Ozimek 
volans Dzik & Sulej 2016. Mikro-
struktura kości  Ozimka wskazuje, 
że był to lekki wolnorosnący gad  
o wytrzymałym szkielecie przy-
stosowanym do przenoszenia 

dużych obciążeń  powstających 
na przykład  podczas unoszenia 
się w przestrzeni.  

Kamil Gruntmejer z UO w re-
feracie zatytułowanym  „Czarna 
magia w paleontologii” zapoznał 
ze sposobami odżywiania się me-
topozaura. Połączenie metody 
elementów skończonych  (FEA)  
z badaniami histologicznymi kości 
czaszki i żuchwy oraz z analizą 
typu szwów pozwoliło na stworze-
nie nowego, w tej chwili najlepiej 
udowodnionego modelu sposobu 
odżywiania metopozaurów. Na-
ukowcy wyeliminowali popularną 
hipotezę o zasysaniu wody wraz 
z pokarmem. Według nich  meto-
pozaury były bez wątpienia  dra-
pieżnikami gryzącymi. Po drugie, 
udowodnili  również, że były bar-
dzo słabo wyspecjalizowane pod 
względem sposobu polowania, 
w zależności od warunków środo-
wiskowych mogły równie dobrze 
polować aktywnie jak i pasywnie 
czekać na ofiarę i polować z za-
skoczenia. Nie wykazywały rów-
nież większych preferencji, jeżeli 

Międzynarodowa grupa paleontologów przed Muzeum Paleontologicznym.

chodzi o sposób gryzienia (gryzie-
nie boczne czy też obustronne).

Choć prace wykopaliskowe 
i badawcze trwają już od 2000r. 
wciąż weryfikowane są stare fak-
ty  dotyczące środowiska życia, 
rozwoju osobniczego, genezy na-
gromadzenia kości, a także odkry-
wane nowe gatunki, co czyni w/w 
prace sensownymi i skutecznymi.  

W niedzielę grupa naukowców- 
uczestników VI Sesji  odwiedziła 
Muzeum Paleontologiczne w Starej 
Szkole, po którym oprowadziła 

Sylwia Widawska. Wszyscy goście  
byli bardzo pozytywnie zaskoczeni 
eksponatami, które zobaczyli. 

W niedzielę,  dnia  07.07.2019r. 
gościliśmy w naszym muzeum 
członków Belgijskiego  oraz  Bry-
tyjskiego Towarzystwa Paleon-
tologicznego. Skład grupy był 
wielonarodowościowy, wśród od-
wiedzających byli Belgowie, Ho-
lendrzy, Brytyjczycy i naukowcy 
z Uniwersytetu Opolskiego prof. 
Elena Yazykova, prof. Adam Bo-
dzioch  i  doktorantka Elżbieta 
Tischner. Naukowcy i pasjona-
ci paleontologii spędzili tydzień 
w Polsce. Na terenie stanowiska 
w JuraParku  prowadzili prace wy-
kopaliskowe, brali udział w wykła-
dach naukowych.

Niektórzy z uczestników wizyty  
byli w Krasiejowie  po raz kolejny, 
co jest bez wątpienia dowodem na 
to, że nasze stanowisko dokumen-
tacyjne „Trias” i muzeum są uni-
katowymi w skali Polski i Europy. 

Sylwia Widawska - SMK

Paleontolodzy w muzeum.

Grupa z Roszowic

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili 
nasze Muzeum Paleontologiczne 
i wystawę historyczną, po których 
oprowadziła Sylwia Widawska. 
Z zainteresowaniem wysłuchali 
historię odkryć  paleontologicznych 
i podziwiali  kolekcję prehistorycz-
nych skamieniałości. Po wizycie 
w muzeum obejrzeli  boisko pa-
intballowe, które znajduje się za 
budynkiem szkoły. W świetlicy  na 
gości czekał poczęstunek przygo-

W Krasiejowie

Dnia 21.06.2019r. gościliśmy w „Starej Szkole” w Krasiejowie 
liczną grupę dorosłych i dzieci z TSKN w Roszowicach (gmina 
Cisek), którzy przybyli do naszej miejscowości w ramach projektu. 
Gości przywitał przewodniczący koła DFK- Piotr Szubert, który 
czuwał również nad sprawami organizacyjnymi wizyty. 

towany przez panie z koła DFK (S. 
Szubert, E. Wer, I. Feliks). Pod-
czas spotkania i rozmów obecny 
był gminny przewodniczący kół 
TSKN- Martin Konietzko. Na za-
kończenie wizyty przewodnicząca 
koła TSKN w Roszowicach wpisała 
sie do księgi pamiątkowej. Następ-
nie grupa udała się do JuraParku 
na warsztaty tematyczne, aby kon-
tynuować swój projekt. 

DFK



* Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 *

Termomodernizacja budynku Przed-
szkola Publicznego nr 2 w Ozimku

Całkowite koszty projektu: 
2 172 970,65 PLN. Dofinansowanie 
w kwocie:  1 192 960,89 PLN. Termin 
realizacji: 2016.07.25 - 2018.09.26. 
W ramach projektu wykonano termo-
modernizację budynku przedszkola. 
W ramach prac budowlanych zrobiono 
następujące usprawnienia: docieple-
nie dachu, ścian zewnętrznych, ścian 
w gruncie, stropu przy przepływie ciepła 
z dołu do góry, wymianę okien, drzwi, 
systemu cieplnego do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, instalacji ogniw 
fotowoltaicznych, modernizacji oświetle-
nia. Wykonanie w/w prac doprowadziło 
do stworzenia w pełni funkcjonalnej 
infrastruktury przy jednoczesnym obni-
żeniu kosztów eksploatacyjnych. 
Kampania informacyjno-edukacyjna 
dotycząca gospodarowania odpa-

dami w Gminie Ozimek 
W ramach projektu zrealizowano 

następujące działania:
Wykonane zostały materiały infor-

macyjno-edukacyjne w postaci ulotek 
i roll-upów oraz naklejek na schody we 
wszystkich szkołach podstawowych na 
terenie gminy.

Wykonana została gra edukacyjna 
dotycząca gospodarowania odpadami 
tzw. „Spacer Segregalskich” osadzona 
w terenie gminy Ozimek, która została 
rozdysponowana do placówek oświa-
towych, kulturalnych z naszego terenu.

Zakupione zostały moduły we-
wnętrzne i zewnętrzne do segregacji 
odpadów oraz zgniatarki do butelek/
puszek, które trafiły do wszystkich szkół 
podstawowych i domu kultury w naszej 
gminie oraz na skwerki i place zabaw.

Wykonany został wideoklip zawie-
rający treści edukacyjne w zakresie 
ochrony środowiska (klip dostępny na 
stronie www.ozimek.pl ).

Przeprowadzona została kampa-
nia informacyjno-edukacyjna w terenie, 
tzw. EKO-DZIEŃ w dniu 16 czerwca br. 
W ramach EKO-DNIA mieszkańcy gminy 
Ozimek uczestniczyli w trzech warszta-
tach pt. „Makatki z koszulek”, „Łapacze 
snów”, „Półki z palet”, w rodzinnej grze 
terenowej, mogli zobaczyć tematycz-
ną wystawę, która była zlokalizowana 
w holu Domu Kultury oraz w bibliotekach 
wiejskich. Koszt całkowity: 119 060,00 
zł. Dofinansowanie: 76 198,40 zł (64%)
e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług 

Projekt polegał na wdrożeniu i uru-
chomieniu 84 eUsług z zakresu działa-
nia gminnej administracji publicznej dla 

* 15 lat w UE * 15 lat w UE * 15 lat w UE * 15 lat w UE * 15 lat w UE * 15 lat w UE *

Kolejna odsłona zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji 
projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej tym razem 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 a także w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzecz-
pospolita Polska 2007-2013. PRZEKRACZAMY GRANICE i Programu 
Operacyjnego INTERREG VA Republika Czeska-Polska 2014-2020.
Przekraczamy Granice.

mieszkańców gminy, przedsiębiorców 
i innych osób załatwiających sprawy 
urzędowe oraz usług A2A, wewnątrz-
administracyjnych. Zakupione zostały 
licencje i wdrożone usługi. Zakupiony 
został system do składowania kopii 
danych, tablety, zrealizowane zostały 
szkolenia. Realizacja projektu umożli-
wiła w sposób elektroniczny załatwienie 
spraw związanych z opłatami wynikają-
cymi z obowiązków publicznoprawnych 
oraz z dokonaniem płatności. Ponadto 
zakupiono i wdrożono aplikację eRada. 
Został również przeprowadzony audyt 
zgodności z KRI i audyt penetracyjny.

Wartość projektu wyniosła 
599 468,50 zł, dofinansowanie 
476 000,00 zł

Przedszkola na wymiar
Utworzenie nowych miejsc wycho-

wania przedszkolnego oraz wydłużenie 
czasu pracy przedszkoli w 8 gminach 
Aglomeracji Opolskiej - dla Ozimka 
kwota ogółem przedsięwzięcia wy-
niosła 152 962,35 zł, dofinansowanie 
131 112,35 zł.

Projekt był efektem współpracy mię-
dzy 8 partnerami z terenu Aglomeracji 
Opolskiej, tj. Miastem Opole i gminami 
Łubniany, Ozimek, Walce, Dobrzeń 
Wielki, Popielów, Strzeleczki i Zdzie-
szowice. W gminie Ozimek utworzono 
nową grupę dla 22 dzieci w Przedszko-
lu Publicznym nr 4 w Ozimku. Celem 
projektu było  zwiększenie dostępu do 
edukacji przedszkolnej, co stanowiło od-
powiedź na zapotrzebowanie rodziców 
wynikające z dysproporcji w dostępie 
do usług wychowania przedszkolnego. 
W ramach projektu sfinansowano wy-
nagrodzenia nauczycieli i personelu, 
doposażono kuchnię, salę oraz łazien-
kę, zakupiono pomoce dydaktyczne, 
materiały plastyczne i zabawki.

Poprawa efektywności energety-
cznej Gminnego Zespołu Szkół w 

Ozimku poprzez termomodernizację 
obiektu oraz wykorzystanie energii 

ze źródeł odnawialnych
Całkowite koszty projektu 

3 493 793,18 PLN, dofinansowanie 
2 963 784,75 PLN. Celem projektu 
była poprawa jakości powietrza oraz 
wykorzystanie energii ze źródeł odna-
wialnych poprzez  instalację kolekto-
rów słonecznych oraz pomp ciepła co 
przyczyniło się do obniżenia kosztów 
utrzymania budynku i zmniejszenia ne-
gatywnego oddziaływania na otoczenie 
i środowisko.  
Przebudowa ul. Pustki w Krasiejo-
wie kwota ogółem 1 549 915,10 zł, 
dofinansowanie 1 317 427,83 zł.

Celem projektu było podniesienie 
konkurencyjności regionu poprzez 
poprawę infrastruktury dróg gminnych 
i zwiększenie komunikacyjne regio-
nu oraz podniesienie standardów jej 
bezpiecznego użytkowania poprzez 
przebudowę fragmentu ul. Pustki w Kra-
siejowie. Projektowany zakres rzeczowy 
projektu obejmował roboty budowlano-
-montażowe dotyczące jezdni i prace 
związane z infrastrukturą towarzyszącą 
nierozerwalnie związaną z inwestycją 
tj. zjazdy, wykonanie kanalizacji desz-
czowej, oświetlenie. Zakres rzeczowy 
projektu obejmował w szczególności: 
przebudowę części korpusu drogi i na-
wierzchni drogi Krasiejów-Staniszcze 
Małe wraz z odwodnieniem drogi na 
dł.1,2195 km. 
Utworzenie Regionalnego Centrum 

Turystycznego „Dolina Małej Panwi”
Projekt realizowany był w latach 

2009-2012.
Liderem projektu była Gmina Za-

wadzkie, a gminy Ozimek oraz Kolo-
nowskie były partnerami projektu. 

Głównym celem projektu była popra-
wa systemu infrastruktury turystycznej 
i towarzyszącej oraz usług oferowanych 
turystom odwiedzającym tereny gminy 
Zawadzkie, Kolonowskie i Ozimek po-
łożonych wzdłuż doliny Małej Panwi. 
Działania polegały na stworzeniu kom-
pleksowej infrastruktury do uprawiania 
turystyki pieszej, rowerowej i wodnej 
oraz rekreacji.

I. Wspólną oś projektu stanowiło:
Wytyczenie 40,3 km nowych szla-

ków rowerowych, remont 27,9 km ist-
niejących szlaków rowerowych na ternie 
Gminy Zawadzkie.

Budowa i modernizacja infrastruk-
tury towarzyszącej na szlakach rowe-
rowych.

Budowa 8 przystani kajakowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 2 
obejść:

a) na terenie Gminy Zawadzkie 3 
przystanie kajakowe, w tym:

- przystań z polem biwakowym 
w miejscowości Kielcza,

- 2 przystanie z przeszkodą - „próg 
wodny” w miejscowości Żędowice,

b) na terenie Gminy Kolonowskie 
powstały 3 przystanie kajakowe, w tym:

- Przystań kajakowa (przeszko-
da Kolonowskie),

- Przystań kajakowa „Fosowskie”,
- Przystań kajakowa - przeszkoda 

Staniszcze Małe,
c) na terenie Gminy Ozimek powsta-

ły 2 przystanie kajakowe i 2 obejścia, 
w tym:

- przystań kajakowa Krasiejów - 
„Czarny Dół”,

- Przystań kajakowa Park Hutnika 
w Ozimku wraz z modernizacją infra-
struktury technicznej

- przebudowa muszli koncertowej, 
ciągów pieszych o długości 420 m 
oraz zagospodarowaniem zieleni, 
-przeszkoda-próg wodny „Czarny Dół”,

-przeszkoda-próg wodny w Kra-
siejowie.

Uporządkowanie koryta rzeki 
Mała Panew:

a) oczyszczenie koryta rzeki Mała 
Panew na terenie gminy Kolonowskie 
- około 8 km,

b) uporządkowanie koryta rzeki 
Mała Panew w celu poprawy bezpie-
czeństwa kajakarzy na terenie gminy 
Ozimek - około 1,5 km.

II. Uwzględniając indywidualne uwa-
runkowania każdej z gmin, w zakres 
projektu dodatkowo wchodziło:

na terenie Gminy Zawadzkie:
a )  p r z e b u d o w a  b u d y n -

ku kinoteatru w Zawadzkiem 
na budynek Centrum Informacji 
Turystycznej, poprzez utworzenie:

- biura Informacji Turystycznej,
- sala konferencyjno-szkoleniowa 

wraz projektorem i systemem nagło-
śnienia,

- miejsce spotkań turystów z zaple-
czem gastronomicznym,

- przechowalnia i pomieszczenie 
magazynowe dla rowerów i kajaków,

- galeria wystawienniczo-artystycz-
na,

- zagospodarowanie terenu wo-
kół obiektu,

na terenie Gminy Kolonowskie:
- budowa infrastruktury komunika-

cyjnej o długości 2,02 km łączącej „Dino-
park” z miejscowością Staniszcze Małe,

na terenie Gminy Ozimek:
- przebudowa szlaku turystycznego 

o długości 1,3 km na terenie Dinoparku  
(ul. 1 Maja w Krasiejowie),

- renowacja zabytkowego mostu 
wiszącego w Ozimku z 1827 jako jednej 
z atrakcji turystycznych wraz z ciągiem 
dojazdowym o długości 140 m (ul. Hut-
nicza).

War tość  p ro jek tu  wyn io -
sła dla wszystkich gmin 18 
170 266,66 zł, a dofinansowanie  
10 776 972,92 zł
* Program Operacyjny Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

PRZEKRACZAMY GRANICE *
Nasza gmina i partnerskie miasto 

w Czechach Rymarzow stawiani jeste-
śmy jako przykład dobrze działającej 
współpracy transgranicznej, mimo, że 
oddziela nas 130 km. Okazuje się, że 
dzielące nas kilometry nie są żadną 
przeszkodą, a świadczą o tym zrealizo-
wane projekty po obu stronach granicy.

W okresie od kwietnia do paździer-
nika 2012r. zrealizowano projekt pn. 
„I Międzynarodowy Dzień Dziecka” 
w partnerstwie z następującymi samo-
rządami: Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, 
Rýmařow, Přerov, Lipová Lazne. Głów-
nym celem projektu było nawiązanie 
kontaktów transgranicznych polsko-cze-
skich dzieci szkół podstawowych oraz 
między samorządami. Punktem stra-
tegicznym projektu było spotkanie 300 
dzieci i 30 opiekunów z sześciu miast 
będących partnerami projektowymi 
w dniu 16 czerwca 2012r. w Juraparku  
w Krasiejowie. Podczas tego dnia na 
dzieci czekało wiele atrakcji mających 



służyć wspólnej zabawie, a przez to 
nawiązaniu trwałych znajomości, m.in. 
wspólne malowanie 2 figur dinozaurów, 
wykonanie „Rysunku Przyjaźni”, malo-
wanie twarzy i fryzur. Ponadto uczestni-
cy spotkania  wzięli udział w Festiwalu 
Piosenki Polsko-Czeskiej, gdzie po-
szczególne miasta zaprezentowały dzie-
sięcioosobowe zespoły dzieci wybrane 
podczas eliminacji gminnych. Zwycięska 
piosenka została przebojem I MDD. 
W tym miejscu należy podkreślić, iż 
autorami tekstów piosenek  były dzieci, 
a dodatkową atrakcją podkreślającą wa-
lory polsko-czeskiego spotkania był wy-
móg, aby słowa zwrotek piosenek były 
w języku ojczystym, a refreny w języku 
sąsiada. Każdy Partner przygotował 
również prezentację swojego miasta, 
szkoły, tak aby podczas spotkania inte-
gracyjnego była możliwość zapoznania 
się z uczestnikami spotkania po drugiej 
stronie granicy, wymianą adresów, do-
świadczeń, sukcesami szkolnymi. Poza 
częścią artystyczną grupa docelowa 
wzięła udział w warsztatach paleontolo-
gicznych, zwiedziła Oceanarium, Tunel 
Czasu, z przewodnikiem przeszła przez 
Ścieżkę edukacyjną oraz zwiedziła Pa-
wilon Paleontologiczny. W harmonogra-
mie na ten dzień nie zabrakło również 
czasu na zabawę w Parku Rozrywki, 
Małpim Gaju czy na Placu Zabaw. Grupa 
docelowa otrzymała materiały promocyj-
ne w postaci kapelusza, plecaka z łako-
ciami, peleryny przeciwdeszczowej oraz 
balonika a zwycięzcy Festiwalu Piosenki 
nagrody (mp3). Po zakończeniu spotka-
nia integracyjnego wydany został folder 
w postaci fotorelacji z realizacji projektu 
i opisami w języku polskim i czeskim. 
Projekt był objęty Patronatem Honoro-
wym Marszałka Województwa Opolskie-
go. Wartość projektu: 16 907,78 EUR, 
dofinansowanie z EFRR: 14 369,07 
EUR, dofinansowanie z budżetu pań-
stwa: 1 690,48 EUR.     
„Polsko - czeska integracja sportowa”

Kolejny projekt zrealizowany w part-
nerstwie z naszym czeskim miastem 
Rymarzow w okresie od kwietnia do 
września 2013r. Głównym celem projek-
tu była popularyzacja aktywnych form 
spędzania czasu jako elementu wspie-
rającego integrację polsko - czeską na 
płaszczyźnie sportowej oraz wzrost 
atrakcyjności regionu pod względem 
rekreacyjno-turystycznym.

Dzięki realizacji projektu przy szkol-
nym kompleksie sportowym Gminnego 
Zespołu Szkół w Ozimku (teraz Szkoły 
Podstawowej nr 3) powstała ogólno-
dostępna siłownia zewnętrzna, a dla 
uczniów szkół gimnazjalnych z Ozim-
ka i Rymarzowa zorganizowano cykl 
zawodów sportowych, podczas któ-
rych młodzież spotkała się ze znanym 
sportowcem Rafałem Dominem - mi-
strzem juniorów kulturystyki i fitness, 
który przeprowadził instruktażową 
lekcję użytkowania modułowych urzą-
dzeń siłowych. Zorganizowano również 
spotkanie  z dietetykiem i indywidualne 
konsultacje z uczestnikami projektu jako 
element kształtujący postawy prozdro-

wotne oraz zwiększenie świadomości 
potrzeby dbałości o harmonijny rozwój 
wśród młodzieży. Projekt zakończył się 
zwiedzaniem Juraparku w Krasiejowie. 
Wartość projektu: 16 781,13 EUR, dofi-
nansowanie z EFRR: 14 263,96 EUR, 
dofinansowanie z budżetu państwa: 1 
678,11 EUR.

Dzień seniora
W dniu 4 października 2014r. w Ju-

raparku w Krasiejowie miało miejsce 
spotkanie integracyjne w postaci im-
prezy kulturalnej dla seniorów. Wyda-
rzenie odbyło się pod hasłem: „Święto 
pieczonego ziemniaka“. Na początek 
seniorzy zwiedzili nową atrakcję Ju-
raparku tj. Park Nauki i Rozrywki, na-
stępnie Tunel Czasu i Oceanarium. Po 
zwiedzaniu, seniorzy przeszli na tzw. 
dziedziniec, gdzie czekały już na nich 
specjały z ziemniaka, przygotowane 
w ogniskach rozpalonych specjalnie  
na  ten cel. Następnie rozpoczęła się 
część biesiadna. Wszyscy uczestnicy 
spotkania zostali zaproszeni na część 
artystyczną - występ kabaretu. Następ-
nie po części artystycznej uczestnicy 
wzięli udział w biesiadzie przy muzyce. 
Otrzymali kolację na ciepło oraz po-
częstunek (kawa, herbata, ciasto). Na 
zakończenie każdy uczestnik otrzymał 
torbę i kalendarz - materiał promocyjny.

Kwota ogółem 8 328,97 Euro, do-
finansowanie 7 079,62 Euro.

Kulturalnym szlakiem pogranicza
To duży projekt przede wszystkim in-

westycyjny, w ramach którego wyremon-
towane zostały i doposażone budynki 
Domu Kultury w Ozimku i Strediska 
Volneho Casu w Rymarzowie. Ponadto 
zrealizowane zostały tzw. wydarzenia 
miękkie dla mieszkańców po obu stro-
nach granicy., takie jak:

- Mobilna wystawa o Ozimku - wy-
konano wystawę o Ozimku składająca 
się z 20 plansz, na których znajdują się 
opisy i zdjęcia o Ozimku i okolicach, 
które miały na celu przybliżenie oglą-
dającym wystawę naszego regionu jako 
atrakcyjnego turystycznie i kulturalnie, 
zachęcenia do odwiedzenia i zapozna-
nia się z walorami obszaru. Wystawa 
w październiku 2013r. była prezento-
wana w Rymarzowie. 

- Film o Ozimku i Rymarovie -  wy-
produkowany został film o Ozimku i Ry-
marovie,  przedstawiający walory miast 
partnerskich, eksponujący miejsca oraz 
wydarzenia kulturalne, które warto zoba-
czyć.   Projekcja filmu przy wydarzeniach 
projektowych przybliżyła mieszkańcom 
pogranicza miasta partnerskie. Film 
jest wykorzystywany przez partnerów 
do promocji obszaru również poza pro-
jektem, tj. w trakcie wydarzeń kultural-
nych i turystycznych nie związanych 
z projektem, tj, na Dniach Miast, galach 
w szkołach, podczas wizyt delegacji 
zagranicznych, zjazdach młodzieży (np. 
„Świat przyjaciół”) itp. Przez te działania 
informacja o atrakcyjnym szlaku turysty-
ki kulturalnej na obszarze pogranicza 
została rozpowszechniona poza obszar 
wsparcia co przyczynia się do zwiększe-

nia ruchu turystycznego, a co za tym 
idzie ma wpływ na wzrost gospodarczy. 

- Ozimska Noc Teatralna - jest to 
impreza cykliczna w Ozimku. Pierw-
sza edycja Ozimskiej Nocy Teatralnej 
odbyła się 5 czerwca 2010r. i wzięło 
w niej udział 6 zespołów teatralnych. 
Działanie to polegało na  nocnym 
spotkaniu teatrów offowych, w  2014 
roku udział wzięła  grupa „Pradivadlo” 
z gminy Rymarov. Wspólna realizacja 
działania oparta była na poszukiwaniu 
nowych środków wyrazu, gdzie inspi-
racją bywają często stare tradycje, któ-
rych ślady można odnaleźć w folklorze.  
- Warsztaty tańca orientalnego - ta-
niec orientalny to jeden z produktów 
współpracy transgranicznej pomiędzy 
Ozimkiem a Rymarovem. W czasie jed-
nego z pobytów naszych mieszkańców 
u partnera czeskiego mieliśmy okazję 
zapoznać się z tą techniką tańca, która 
tak się spodobała naszym mieszkan-
kom, iż postanowiły spróbować założyć 
taką grupę u nas. Taniec orientalny jest 
doskonałym przykładem przeniesienia 
tradycji kulturalnych z Rymarova do 
Ozimka poprzez podróże kulturalne 
mieszkańców pogranicza.

- Transgraniczny pokaz talentów - 
Międzynarodowy Dzień Dziecka . Dzia-
łanie, w którym najmłodsi mieszkańcy 
obu miast mieli możliwość wzajemnego 
współzawodnictwa a przez to bliższego 
poznania umiejętności i zainteresowań 
sąsiada. Łącznie z obu miast udział 
wzięło  40 dzieci w wieku szkolnym wraz 
z opiekunami. Uczestnicy spotkania 
mieli również możliwość zwiedzenia 
atrakcji turystycznej regionu - Juraparku 
w Krasiejowie.

-  Debiuty dzieci przedszkolnych na 
scenie zaprezentowały się dzieci, które 
lubią śpiewać, ale do tej pory nie wy-
stępowały przed publicznością. Łącznie 
udział wzięło 20 dzieci przedszkolnych 
wraz z opiekunami (rodzicami ). Najlepsi 
wykonawcy otrzymali nagrody. Wszyscy 
uczestnicy koncertu otrzymali upominki 
oraz zwiedzili Jurapark w Krasiejowie.

*Program Operacyjny INTERREG VA 
Republika Czeska-Polska 2014-
2020. Przekraczamy Granice *

Aktywni uczniowie
Projekt ukierunkowany na wzmoc-

nienie więzi miedzy szkołami i uczniami 
szkół podstawowych. W Ozimku odbyły 
się dwa działania: w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ozimku pt. Nic 
o nas bez nas, rosną nam mali samo-
rządowcy oraz w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Ozimku pt. Na szlaku młynarza 
Ozimka. W obu przypadkach udział 
wzięli uczniowie naszych szkół oraz 
uczniowie, którzy przyjechali z Rymarzo-
wa. Wspólnie mieli możliwość zwiedzić 
nasze okolice, spędzić czas podczas 
wielu zadań, jakie przygotowali dla 
naszych czeskich przyjaciół uczniowie 
wraz z kadrą nauczycielską.

Z kolei uczniowie naszych obu ozim-
skich szkół pojechali do Rymarzowa 
i tam wzięli udział w czterech działa-

niach, podczas których mogli zwiedzić 
Rymarzow i okolice, poznać świąteczne 
zwyczaje czy wziąć udział w warszta-
tach. Jedno jest pewne, że wszystkie 
działania cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem uczniów, a szkoły będą po-
dejmować dalsze kroki do podtrzymania 
więzi i współpracy transgranicznej. 

Powiem to tańcem, Łączy nas 
muzyka, Nie stój obok

To tytuły trzech projektów, na któ-
re udało się pozyskać dofinansowanie 
(projekty partnerskie między Ozimkiem 
i Rymarzowem), a których realizacja 
zaplanowana jest na lata 2019 i 2020. 
Jest to doskonały przykład na to, że 
współpraca między naszymi miastami 
jest realna, dobra i możemy być przy-
kładem dla innych beneficjentów.  

Artykuł ten kończy cykl pre-
zentacyjny projektów, na które 
pozyskano dofinansowanie ze 
środków unijnych. Realizacja 
przedsięwzięć w obszarze wielu 
dziedzin przyczyniła się do rozwo-
ju naszego regionu. Bez środków 
z zewnątrz dzisiejszy obraz Ozim-
ka i naszych sołectw nie byłby taki 
sam. Wyremontowane świetlice, 
drogi, przedszkola i szkoły oraz 
instytucja kultury, a także dopo-
sażenie szkół, zajęcia edukacyjne, 
remont naszego zabytkowego mo-
stu i wiele, wiele innych to ogrom 
pracy oraz wkładu finansowego 
również z własnych środków. 
Przede wszystkim jednak jest to 
poprawa warunków życia miesz-
kańców naszej gminy. 

Nie można w tym miejscu po-
minąć informacji, że uzupełnieniem 
tych przedsięwzięć są projekty reali-
zowane z dofinansowaniem środków 
krajowych (min. remonty dróg z „Na-
rodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych” i „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”, dopo-
sażenie szkół w tablice interaktyw-
ne, projektory, monitory z programu 
„Aktywna tablica”, tworzenie nowych 
miejsc w żłobku i ich utrzymanie 
z wielu edycji tzw. „Malucha”, kursy 
nauki pływania dla dzieci z mini-
sterialnego programu „Umiem pły-
wać”, zakup sprzętu ratowniczego 
dla OSP z naszej gminy, utworzenie 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Ozimku, budowa boiska ORLIK 
i utworzenie lodowiska z projektu mi-
nisterialnego).

Realizowane są też projekty tylko 
i wyłącznie ze środków własnych, 
których inicjatorami są mieszkańcy 
Ozimka, w ramach Budżetu Oby-
watelskiego oraz w partnerstwie 
z Starostwem Powiatowym (jak np. 
budowa boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku 
czy remonty dróg).

* 15 lat w UE * 15 lat w UE * 15 lat w UE * 15 lat w UE * 15 lat w UE * 15 lat w UE *
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Doposażenie przedszkola z projektu „Przedszkola na wymiar”. Dzień Seniora w Juraparku.

Dzień Seniora w Juraparku. Stanica Kajakowa Czarny Dół w Krasiejowie.

Stanica Kajakowa Czarny Dół w Krasiejowie. Aktywni uczniowie.
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Wyspa Rehdanz’a. Most po remoncie.

Ulica Pustki po remoncie. Remont DK z projektu „Kulturalnym szlakiem pogranicza”.

Remont sali w Domu Kultury. Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.


