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 FISZKI PROJEKTOWE  

• Półkolonie dla dzieci i młodzieży skierowane na promocję LGD 

• Wprowadzenie wolontariatu do szkół 

• Promocja OZE 

• Jednolita promocja turystyki 

• Drużyna dziecięca OSP, pierwsza pomoc edukacja dzieci i młodzieży przez OSP 

• Pomoc gminnej władzy dla mieszkańców w sferze eko ogrzewania domów 

• Integracja mieszkańców gminy 

• Zajęcia taneczne, nauka tańca 

• Gminne wyjazdy integracyjne dostępne dla wszystkich mieszkańców 

• Rewitalizacja prawego brzegu Małej Panwi (ścieżka pieszo-rowerowa od mostu na kolejowej do 

mostu na DK46) 

• Budowa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych (minimum 20 stanowisk np. parking przy 

wyspie Rehdanza) 

• Adaptacja dwóch kondygnacji budynku muzeum (jedno piętro dla młodzieży, jedno piętro dla osób 

starszych) 

• Rozbudowa ścieżek rowerowych łączące sąsiednie gminy 

• Zagospodarowanie rzeki Mała Panew, ścieżka rowerowa, edukacyjna 

• RODZINA GÓRĄ- zawody rodzinne- tor przeszkód- kategorie: rodzic + dziecko babcia/dziadek + 

wnuczka/wnuczek 

• SZANTLOVE- festiwal piosenek szantowych przy rzece na wyspie Rehdanza 

• Rozwój przedsiębiorczości, projekty dla pracodawców na szkolenie kadry w zawodach, które 

zanikają lub rak oferty edukacyjnej 

• Stworzenie centrum aktywizacji dla młodzieży 

• Cykl szkoleń- zostań liderem 

• Sportowa integracja pokoleniowa, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży młodszej i starszej 

• Budowa ścieżek rowerowych Ozimek-Grodziec 

• Dzienny dom pobytu dla seniorów w Grodźcu 

• Promocja gminy Ozimek 

• Ochrona zabytków gminy Ozimek 

• Modernizacja obiektów sportowych i rozbudowa punktów przystankowych 

• Doposażenie terenu przy saunie; stoły, ławki i WC, które służyłoby też dla Czarnego Dołu 

(doprowadzenie energii elektrycznej) 

• Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży, 15-18, 19-20, >20 

• Reaktywacja zanikających zawodów (kowal, szewc, kaletnik, piekarz) 

• Remont klasztoru w Grodźcu, Dom pobytu dziennego dla osób starszych 

• Rewitalizacja centrum wsi Krzyżowa Dolina ulica Powstańców Śląskich 

• Pozyskanie terenu pod budowę miejsc dla mieszkańców do organizacji imprez okolicznościowych, 

festyny, integracje społeczeństwa 
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• Projekty na utworzenie i rozwój firm z różnych branż 

• Ścieżki rowerowe przez Krzyżową Dolinę 

• Regulacja rzeki Mała Panew 

• Projekty na tworzenie i rozwój Krótkich Łańcuchów Dostaw dla rolników  

• Budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych 

• SZTAFETA POKOLEŃ  

• Integracja międzypokoleniowa  

• Przekazywanie tradycji 

• Dom dziennego pobytu młodzieży/ seniorów 

• Dialog i integracja, integracja międzykulturowa, piękno różnic, centrum dialogu międzykulturowego 

• Oznaczenie, budowa i rozbudowa szlaków turystycznych, turystyka piesza i rowerowa 

• Współpraca szkolnictwa i firm – klasy patronackie 

• Rozbudowa obiektów sportowych w gminie (sala sportowa, wielofunkcyjność, bieżnia) 

• Zagospodarowanie parku Rehdanza z rozbudową przystani kajakowej 

• Miejsca aktywności fizycznej 

• Budowa toru do ćwiczeń biegów z przeszkodami 

• Modernizacja atrakcji turystycznych (np. place zabaw) 

• Modernizacja obiektów sportowych (np. boisko) 

• Budowa miejsca zabaw i spotkań dla dzieci i młodzieży  

• Imprezy sportowe  

• Organizowanie biegów dla dzieci  

• Remont albo tworzenie nowych toalet przy trasach 

• Budowa tężni przy rzece Mała Panew 

• Remont kapliczki 

• Miejsca dziennej opieki nad seniorami  

• Atrakcje turystyczne nad jeziorami 

• Modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacyjnych  

• Doposażanie świetlic  

• Grota solna 

• Poprawa wyglądu Centrum Sołectw 

• Dzień Dziecka  

• Sieć miejsc wypożyczających rowery 

• Półkolonie 

• Sieć ścieżek rowerowych 

• Doposażenie WCK w celu integracji międzypokoleniowej mieszkańców 

• Remont zabytków sakralnych 

• Remont basenu letniego 

• Centrum aktywności wiejskiej 

• Bezpieczne chodniki i przejścia dla mieszkańców i niepełnosprawnych 

• Promocja kultury i historii 
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• Wznowienie festiwalu ,,GAUDE MATER POLONIA” 

• Cykliczne spotkania z ludźmi ,,z pasją” w celu dzielenia się swoim doświadczeniem 

• Rozwój i wsparcie dla sekcji sportowych 

• Integracyjne spotkania dla młodzieży 

• Organizacja kina weekendowego/powrót kina objazdowego w Kinoteatrze 

• Olimpiada sportowa dla młodych 

• Remont hali/budynku ,,Stali Zawadzkie” - połka nożna 

• Zawadczański dzień młodzieży 

• Centrum integracji pokoleniowej 

• Dzienny Dom pobytu osób starszych 

• Zagospodarowanie placów zabaw dal dzieci 

• Śląska Gołtka jest cool’’ - zajęcia gwarowe z dziećmi i młodzieżą (raz w tygodniu) (2)  

• Budowa ścieżek rowerowych  

• Internet / światłowód na wsi  

• Zajęcia dla dzieci i młodzieży (kółka muzyczne, sportowe, plastyczne) (6)  

• Cykliczne spotkania dla osób 50+ (zatrudnienie rehabilitanta, dietetyka itp.) oraz wyjazdy celem 

mobilizacji (5)  

• Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy poprzez:  

• Poprawa gastronomii,  

• Poprawa ścieżek rowerowych 

• Zajęcia z bezpieczeństwa  

• Projekt dot. odnowienia starych zawodów oraz szycia, ozdób z papieru zdrowego żywienia  

• Poprawa estetyki sołectw  

• Wycieczki integracyjne (2)  

• Remont świetl wiejskich  

• Projekty dla grup nieformalnych  

• Ścieżka drezynowa wykorzystująca tory kolejowe (Kolonowskie – Kluczbork) 

• Imprezy integracyjne  

• Wsparcie młodej działalności gospodarczej  

• Rozwój dzieci i młodzieży poprzez działalność organizacji pozarządowych: OSP 

• Remonty szkoły – tworzenie Izby regionalnej   

• Dinozaury w Kocurach - promocja  

• Budki lęgowe i hotele dla owadów / projekty edukacyjne 

• Rozwój agroturystyki – domki holenderskie  

• Półkolonie dla dzieci  

• Ścieżki dydaktyczne/edukacyjne (połączenie z grobem Karolinki)     

• Ekspozycje strażackie - Szemrowice 

• Strażacy –dobre i pożyteczne spędzenie czasu wolnego    

• Infrastruktura kulturalna 

• Kultura działa za kasę, 
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• Młodzież, 

• Dzieci, 

• Rozwój rzemiosła lokalnego, 

• Współpraca z organizacjami non-profit z terenu gmin, 

• Aktywizacja społeczeństwa lokalnego, 

• Rozbudowa basenu w Dobrodzieniu poprzez powiększenie o wybieg na zewnątrz (plaża, parasole, 

leżaki itp. 

• Zajęcia twórczo-kreatywne np. kółko szachowe, 

• Organizacja zajęć dla mieszkańców (aktywność fizyczna, zajęcia manualne, rękodzieło, warsztaty 

psychologiczne), 

• Miejsca wymiany książek, 

• Miejsca rekreacji przy ścieżkach rowerowych, 

• Środki na utrzymanie placów zabaw, 

• Rewitalizacja terenów zielonych, 

• Dofinansowanie zajęć dla dzieci, 

• Doposażenie instytucji kultury, klubów, świetlic, 

• Szkolenie dla osób chcących rozbudować swoja działalność, 

• Imprezy, spotkania promujące lokalne zespoły i twórców, 

• Integracja mieszkańców, LGD, 

• Uniwersytet 3 wieku dla seniorów, 

 


