
Najbardziej wzruszającym mo-
mentem sesji były podziękowania za 
współpracę dyrektor Ośrodka Integracji 
i Pomocy Społecznej - Barbarze Katolik 
oraz kierownikowi Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska - An-
drzejowi Wolnemu. Oboje przechodzą 
na emerytury. Podziękowania złożyła 
w imieniu swoim i radnych przewodni-
cząca RM Aldona Koczur. 

Sesja Rady Miejskiej:

Podziękowania i pytania
25 lutego podczas sesji Rady Miejskiej rajcowie przyjęli między innymi pro-

tokół z kontroli i analizy struktury organizacyjnej oraz wydatkowania środków 
budżetowych przez UGiM w Ozimku w latach 2015, 2016 i 2017. 

Ponadto radni wysłuchali komen-
danta komisariatu policji, który zwrócił 
się o dofinansowanie zakupu radiowozu. 
Wiele pytań zadali przedstawicielce Pol-
skiej Spółki Gazownictwa, dotyczących 
m.in. możliwości podłączenia do sieci 
gazowej indywidualnych gospodarstw do-
mowych i firm znajdujących się na niezga-
zyfikowanych terenach gminy Ozimek. 

wit

PKP POLSKIE LINIE KOLE-
JOWE S.A. ZAKŁAD LINII KO-
LEJOWYCH W OPOLU właśnie 
ukończyło prace polegające na 
dostosowaniu niwelety na przejeź-
dzie kolejowym w km 56,977 linii 

Zakończono prace
Na przejeździe kolejowym w Schodni

Zakończono prace remontowo-budowlane na przejeździe kole-
jowym w miejscowości Schodnia, które istotnie wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników.

kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry 
- Opole Główne.

W ramach prac m.in zniwelo-
wano nawierzchnię, położono nowy 
asfalt oraz pomalowano pasy jezdni 
i nowe oznakowanie. 

Marcin Widera

Świadczenie przyznaje Prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych

Jeśli osoba wnioskująca po-
siada okresy ubezpieczenia spo-
łecznego rolników i nie pobiera 
emerytury lub renty wyłącznie 
z ZUS - wniosek o rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające roz-
patrzy Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego

Jeśli osoba nie pobiera eme-
rytury lub renty, to rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające przy-
sługuje  w wysokości najniższej 
emerytury. 

W 2019 r. wysokość świadcze-
nia będzie wynosić: 1 100,00 zł 
brutto, tj. 933,60 zł netto.

Jeśli osoba pobiera emeryturę 
lub rentę, w wysokości niższej niż 
najniższa emerytura, to rodziciel-
skie świadczenie uzupełniające 

Program „Mama 4+” 
Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym wprowadza nowy Program „Mama 4+”. Dzięki 
nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo 
dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają 
prawo do otrzymania świadczenia.

będzie dopełnieniem do najniższej 
emerytury. Oznacza to, że kwota 
rodzicielskiego świadczenia uzu-
pełniającego będzie równa różnicy 
pomiędzy najniższą emeryturą 
a wysokością pobieranej emery-
tury lub renty. 

Rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające podlega corocz-
nej waloryzacji.

Wysokość świadczenia po 
waloryzacji nie może być wyż-
sza od najniższej emerytury. 
W przypadku przyznania świad-
czenia w wysokości dopełnienia 
do najniższej emerytury, wówczas 
suma rodzicielskiego świadcze-
nia uzupełniającego i pobieranej 
emerytury lub renty nie może być 
wyższa od najniższej emerytury.

Więcej informacji pod linkiem: 
https://www.opole.uw.gov.pl/pro-
gram-mama-4.



Szanowni Mieszkańcy
Gminy Ozimek

W nawiązaniu do poprzedniej in-
formacji w Wiadomościach Ozimskich 
z grudnia 2018r, chciałem przybliżyć  
Państwu kierunki działania Komisji 
Finansowo-Gospodarczej, Bezpie-
czeństwa Publicznego i Ochrony Śro-
dowiska w roku 2019. Komisja będzie 
zajmowała każdorazowo opiniowa-
niem, budżetu gminy zarówno przy 
jego uchwalaniu na dany rok jak rów-
nież każdorazowo przy jego zmianie. 
Opiniowanie budżetu to nic innego jak 
racjonalne dokonanie podziału po-
siadanych środków na dany rok przy 
uwzględnieniu uzyskanych dochodów 
na wszystkie zadania wynikające 
z obowiązku funkcjonowania urzędu.

 Przedmiotem działania komi-
sji jest również analiza wniosków 
w sprawie zmiany podatków i opłat 
lokalnych. Podatki które stanowią 
dochody gminy muszą być wyważo-
ne, ponieważ przeszacowane bądź 
niedoszacowane mogą stanowić 
określone skutki w funkcjonowaniu 
budżetu gminy i realizacji przyjętych 
zadań. Przedmiotem działania komisji 

Co w planach komisji
Rady Miejskiej w Ozimku? 
Jan Polaczek
- Przew. Kom. Finans.-Gospd., 

Bezp. Publ. i Ochr. Środow.

jest również współudział z Burmi-
strzem w sprawie  pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. Takie działanie 
pozwala na zwiększanie zadań gminy 
na rzecz społeczności lokalnej. 

Ważnym zadaniem komisji jest 
również opiniowanie spraw wy-
nikających z ładu przestrzennego  
oraz gospodarki nieruchomościami, 
gospodarowania majątkiem gminy 
i działalności spółek komunalnych. 
Opinie powyższych spraw winno 
zawierać prawidłowe i funkcjonalne 
działania zapewniające gminie sta-
bilizację. Do zadań komisji należy 
również opiniowanie spraw zwią-
zanych z zaopatrzeniem w energię 
elektryczną, cieplną i gaz. Dzisiaj 
w okresie zmian występujący w go-
spodarce Państwa, należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpiecze-
nie odbiorców gminy korzystających 
z różnych źródeł energii, na dostaw-
ców tych energii oraz szukać nowych 
rozwiązań technologicznych celem 
zmniejszenia kosztów. 

Do zadań komisji należy również 
zapoznanie się z stanem skanalizo-
wania i objęcia siecią wodociągów 
poszczególnych miejscowości naszej 
gminy oraz wyrażenia opinii w tej 
sprawie. Sprawą bardzo ważną jest 
bezpieczeństwo publiczne oraz funk-
cjonowanie jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych   w gminie. Komisja 
bardzo uważnie i szczegółowo   do-
kona oceny działania tych jednostek, 
ponieważ od ich przygotowania do 
zdarzeń losowych zależy ludzkie ży-
cie i mienie naszych mieszkańców. 
Nie bez znaczenia jest również stan 
zielenie w naszych miejscowościach, 
to też komisja   z ogromną wagą  bę-
dzie oceniała działania w zakresie 
terenów zielonych.  Praca komisji, to 
służebna rola jej członków na rzecz 
mieszkańców naszej gminy.     

Sołtysi pojawili się już w śre-
dniowieczu - wyznaczani byli przez 
feudalnych panów, a ich głównymi 
obowiązkami było zbieranie czynszu 
i przewodniczenie ławie wiejskiej. 
Pełnili oni również rolę wiejskich sę-
dziów.

Dziś sołtys reprezentuje sołec-
two na zewnątrz, zwołuje zebra-
nia wiejskie, realizuje uchwały rady 
miejskiej czy też pobiera podatek 
rolny i leśny. Ponadto często odpo-
wiada za organizację imprez i spo-
tkań kulturalnych w sołectwie oraz 
potocznie mówiąc za „wszystkie 
sprawy i bolączki” mieszkańców so-
łectwa.

Z okazji ich święta burmistrz 
Ozimka Jan Labus zaprosił 
wszystkich sołtysów z gminy na 
spotkanie, podczas którego zło-

Spotkanie z sołtysami
11 marca przypada Dzień Sołtysa - święto, które obchodzimy, 

by wyrazić nasze uznanie dla pracy sołtysów oraz rad sołeckich - 
przedstawicieli lokalnych - wiejskich społeczności.

żył im serdeczne życzenia wszel-
kiej pomyślności, optymizmu  
i zadowolenia z pracy na rzecz lo-
kalnej społeczności, jednocześnie 
wręczając im pamiątkowe dyplomy. 
Wśród obecnych był także Ryszard 
Reimann - były sołtys Chobia, który 
piastował funkcję w latach 2007-
2018. Także jemu nasz włodarz 
złożył najserdeczniejsze życzenia 
oraz podziękowania za wieloletnią 
pracę na rzecz mieszkańców, jak 
również współpracę z samorządem.

Podczas spotkania zgromadze-
ni mieli możliwość porozmawiać 
o bieżących sprawach, wymienić się 
doświadczeniami oraz poglądami 
w kwestiach ważnych dla gminy.

Marcin Widera



Wodzenie niedźwiedzia 2019

... w Dylakach.

... w Krasiejowie.

... w Szczedrzyku. ... w Schodni















Głowa samca jest czarno-zie-
lona z metalicznym połyskiem, 
połowa szyi, pierś, barki i podogo-
nie białe, brzuch i boki rdzawo-
-brązowe, grzbiet ciemny, pokrywy 
skrzydłowe błękitne z zielonym 
lusterkiem. Samica jasno-brązowa 
z ciemnym deseniem i również 
błękitnymi powłokami skrzydło-
wymi, które najlepiej są widoczne 
w locie. Ogólnie, bardzo przypomi-
na samicę krzyżówki. Samce poza 
okresem godowym oraz młode 
osobniki są podobne do samic.

Tajemnice ptaków

Płaskonos
Płaskonos to bardzo nieliczny w naszym kraju przedstawiciel 

kaczkowatych. Należy do najbarwniejszych ptaków tej rodziny.

 Charakterystyczną cechą tego 
gatunku jest duży, płaski dziób. 
Pierwszy człon jego naukowej 
nazwy Spitula clypeata oznacza 
łyżkę. W niektórych regionach 
naszego kraju płaskonosa zwie 
się właśnie łyżkodziobem. Silnie 
spłaszczony organ z licznymi dłu-
gimi blaszkami na krawędziach 
sprzyja odcedzaniu pokarmu od 

wody. Odnosi się wrażenie, że 
dziób ciągnie głowę ptaka ku doło-
wi. Późnym latem i jesienią, kiedy 
z powodu przepierzania wszystkie 

kaczki są podobne, dziób jest naj-
lepszym identyfikatorem gatunku. 

Płaskonosy gniazdują w Eura-
zji (prócz jej północnych obrzeży 
i basenu Morza Śródziemnego) 
oraz Ameryce Północnej. Zimują 
w południowej Europie, środkowej 
i północnej Afryce, południowej 
Azji i Ameryce Południowej. W Pol-
sce przystępują do lęgów na całym 
niżu, ale w dużym rozproszeniu. 
Zasiedlają: jeziora, stawy i mo-
kradła silnie porośnięte trzciną, 
turzycą oraz manną. Można je też 
spotkać na zalanych polach i łą-
kach. Gniazdują na ziemi w pobli-
żu wody. Lęgowiska stanowią dołki 
wyściełane roślinnością i puchem 
starannie ukryte wśród trzcin albo 
innych roślin. Budową gniazda 
i wysiadywaniem zajmują się sa-
mice. Kiedy opuszczają gniazdo 
w celu posilenia się, przykrywają 
zniesienia puchem. 

Samce w okresie inkuba-
cji czuwają w pobliżu lęgowisk. 
W czerwcu oddalają się i przecho-
dzą pierzenia. Młode lęgną się po 
22-23 dniach. Są zagniazdowni-
kami, samice prawie natychmiast 

po wykluciu wyprowadzają je na 
płytka wodę obfitującą w pokarm. 
Po ok. 45 dniach młode uzyskują 
lotność i stają się samodzielne.

 Kiedyś płaskonosy należały 
do najliczniejszych kaczek w na-
szym kraju. Nie wyszły im na do-
bre przekształcenia środowiskowe 
(regulacje rzek i mokradeł, melio-
racje terenów rolniczych). Polska 
populacja lęgowa szacowana jest 
obecnie ostrożnie na 1500-2000 
par. W naszej okolicy najwięcej 
tych ptaków gniazduje na Zbior-
niku Turawskim - do 7 par. 

Ptaki te prowadzą bardzo skry-
ty tryb życia. Samice pokazują 
swoje potomstwo bardzo rzad-
ko. Pisklęta wodzone są po za-
rośniętych częściach zbiorników. 
Wiosenne migracje tego gatunku 
odbywają się w marcu i kwietniu, 
jesienne od sierpnia do listopa-
da. Niewielka część ptaków stara 
się przezimować na zachodzie 
kraju. Najliczniejsze stado zaob-

serwowano w Słońsku (Ujście 
Warty) w 1982 roku, liczyło 4140 
osobników. Na Zbiorniku Turaw-
skim najwięcej w 2016 roku - 454 
osobników. 

Do toków przystępują  póź-
ną jesienią już na zimowiskach. 
W ich trakcie samce zataczają 
wokół samic koła z wyciągnięty-
mi ku nim szyjami. Na lęgowiska 
wracają płaskonosy w przewa-

dze sparowane. To gdzie wylądują 
zależy od „narodowości” samicy. 
W następnym roku ptaki zwiążą 
się z innymi partnerami. Nawet 
będąc w parach płaskonosy nie są 
stałe w „uczuciach”, często zda-
rzają im się skoki w bok. Większe 
wzięcie u samic mają samce do-

brze się prezentujące, wg zasady 
„dobry wygląd - dobre geny. Jest 
to normą u gatunków, które łączą 
się w pary jedynie na jeden sezon, 
albo jeszcze krócej. 

Płaskonosy odżywiają się 
zooplanktonem i fitoplanktonem. 
Lubią żerować w nocy. Pływają 
wkoło, silnie zanurzone w wodzie. 
Wir, który się tworzy wypycha 
na powierzchnię drobne żyjątka 
i nasiona roślin. Pływają też gę-
siego, ruch łap kaczki płynącej 
z przodu nagarnia pokarm osob-
nikowi płynącemu z tyłu. Kaczory 
płaskonosa odzywają się najczę-
ściej dwusylabowym, stukającym 
tuk-tuk….tuk-tuk, samice albo 
ochryple kwakają, albo wydają 
zduszone kerr-esz.

Jerzy Stasiak

Do toków przystępują  
późną jesienią już na zimowi-
skach. W ich trakcie samce 
zataczają wokół samic koła 
z wyciągniętymi ku nim szy-
jami. Na lęgowiska wracają 
płaskonosy w przewadze 
sparowane. To gdzie wylądu-
ją zależy od „narodowości” 
samicy. W następnym roku 
ptaki zwiążą się z innymi 
partnerami. Nawet będąc 
w parach płaskonosy nie są 
stałe w „uczuciach”, często 
zdarzają im się skoki w bok.

Ptaki te prowadzą bardzo skryty tryb życia. Samice poka-
zują swoje potomstwo bardzo rzadko. Pisklęta wodzone są 
po zarośniętych częściach zbiorników. Wiosenne migracje 
tego gatunku odbywają się w marcu i kwietniu, jesienne od 
sierpnia do listopada.

Silnie spłaszczony organ 
z licznymi długimi blaszka-
mi na krawędziach sprzyja 
odcedzaniu pokarmu od 
wody. Odnosi się wrażenie, 
że dziób ciągnie głowę pta-
ka ku dołowi. Późnym latem 
i jesienią, kiedy z powodu 
przepierzania wszystkie 
kaczki są podobne, dziób 
jest najlepszym identyfika-
torem gatunku.



W zebraniu wzięło udział 31 człon-
ków DFK. Przybyłych, a w szcze-
gólności burmistrza Jana Labusa i 
przewodniczącego Gminnego Zarządu 
TSKN Klausa Leschika. przywitała 
przewodnicząca Koła Krystyna Koźlik.

Koło liczy 110 członków i organizuje 
szereg imprez kulturalnych. Już od 
24 lat działa przy nim zespół ludowy 
HEIDI, który dba o zachowanie tradycji 
i uczestniczy w wielu przeglądach oraz 
festiwalach. Sala spotkań jest czynna 
pięć dni w tygodniu, obok spotkań kul-
turalnych odbywają się tu m.in. próby 
zespołów, turnieje skata i posiedzenia 
zarządu. 

Ustępująca przewodnicząca zapre-
zentowała również plan pracy na 2019 
rok - oprócz tradycyjnych wydarzeń, 
w tym roku zorganizowano już kurs 
języka niemieckiego. Sprawozdanie 
finansowe przedstawiła Kornelia Olej-
nik, a komisji rewizyjnej Norbert Halup-
czok. Zebranie jednogłośne udzieliło 
absolutorium ustępującemu zarządowi.

W wyborach nowym przewod-
niczącym Koła DFK w Ozimku zo-
stał Ryszard Koźlik. Do zarządu 
weszli: Stefania Kępkowska, Bar-
bara Czyrnia, Kornelia Olejnik, 

Nowy przewodniczący
Wybory w Kole DFK Ozimek

2 marca w DFK Ozimek odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 
podczas którego wybrano nowego przewodniczącego i zarząd. Dodatkowo 
członkowie podsumowali działalność w 2018 roku.

Krystyna Koźlik i Rudolf Cebula, 
a komisję rewizyjną tworzą: Norbert 
Halupczok, Elżbieta Czok i Marzena 
Koźlik. Delegatami na gminne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze TSKN zo-
stali Ryszard Koźlik, Kornelia Olejnik, 
Krystyna Koźlik i Norbert Halupczok.

(nies)

Na wstępie przywitano gości: bur-
mistrza Jana Labusa, przewodniczą-
cego TSKN w Opolu Rafała Bartka 
oraz przedstawiciela zarządu gminnego 
TSKN - sekretarza Sebastiana Lypa, 
sołtysa Mirosława Wieszołka, radnego 
powiatu Antoniego Gryca i prezesa 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka 
Kazimierza Udolfa.

Następnie przewodniczący przed-
stawił sprawozdanie z działalności 
w 2018 roku. Koło liczy obecnie 215 
członków, odbywają się msze św. w ję-
zyku serce, a dzieci uczą się niemiec-
kiego w szkole oraz przedszkolu. Obok 
licznych cyklicznych przedsięwzięć, 
do których należą m.in. dzień matki 
- Muttertag, czy spotkania adwento-
wego - Weihnachtsfeier, koło realizo-
wało także przedsięwzięcia wspierane 
ze środków pozyskanych w ramach 
projektów z konsulatu oraz programu 
„Ożywienie domów spotkań”. Odbyły 
się wycieczki, warsztaty jak również 
imprezy kulturalne - Dzień Św. Marcina, 
Rosenmontag, czy Dzień Mniejszo-
ści Narodowych.

Skarbnik Alicja Bartocha przed-

DFK Szczedrzyk i Pustków:

To był udany rok
Dwa razy spotkali się członkowie DFK Szczedrzyk i Pustków, by wybrać 

władze koła na kolejna kadencję. Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze odbyło się w niedzielę 17 lutego.

stawiła sprawozdanie finansowe za 
poprzedni rok. Antoni Gryc odczytał 
protokół komisji rewizyjnej i zawnio-
skował o absolutorium dla zarządu, 
które zostało przyjęte większością 
głosów.

Klaus Leschik podziękował także 
za współpracę zarządowi oraz osobom, 
które w ostatnich latach wspierały dzia-
łalność koła DFK Szczedrzyk i Pustków. 
Wręczył także kwiaty i dyplomy pa-
miątkowe.

Podczas zebrania niestety nie wy-
łoniono przewodniczącego, w związku 
z tym członkowie ponownie zebrali 
się 27 lutego. Jedynym punktem były 
wybory przewodniczącego i zarządu na 
kolejną kadencję. Przewodniczącym 
ponownie został Klaus Leschik, a za-
rząd tworzą: Alicja Bartocha, Monika 
Rychlikowska, Ewa Feliks, Donata 
Ozimek, Michał Kazior, Klaudia Mika, 
Jolanta Klimek, Hubert Howon, zaś 
do komisji rewizyjnej wybrano Anto-
niego Gryca, Joachima Wiesbacha 
i Kazimierza Udolfa.

Marcin Widera

Prezes Klubu Turystyki Górskiej „Ko-
zica” Józef Kozioł złożył krótkie spra-
wozdanie z działalności w poprzednim 
sezonie, w trakcie którego zorganizowa-
no 20 imprez, w których uczestniczyły 

Zebranie sprawozdawcze PTTK

Górale i kolarze
Zebranie sprawozdawcze Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie Małapa-

new przypadło w tym roku 8 marca, więc przybyłe na nie panie otrzymały na 
przywitanie po czerwonej róży, wraz z życzeniami z okazji Dnia Kobiet. Zebranie 
zainaugurowało oficjalnie nowy sezon w dwóch klubach turystycznych: KTG 
„Kozica” i KTK „Amator” Gościem turystów był burmistrz Ozimka Jan Labus. 

883 osoby. Na wyjazdach spędzono 46 
dni, a w ich trakcie można było zdobyć 
535 pkt. GOT. Organizowano imprezy tu-
rystyki kwalifikowanej i krajoznawczej na 
terenie Polski, Czech Słowacji i Niemiec. 
Po latach członkowie „Kozicy” wrócili też 
w austriackie Alpy. Wyjeżdżano nie tylko 
w góry, ale i miejsca słynące z zabytków 
kultury i sztuki. Odbył się także spływ 
kajakowy, sprzątanie lasu i nocny marsz 
Nordic Walking z okazji Światowego Dnia 
Ziemi oraz „Wigilia w lesie” połączona 
z marszem na orientację. Równie bo-
gaty jest tegoroczny program wycieczek 
i rajdów oraz imprez dla członków i sym-
patyków „Kozicy”. 

Prezes klubu kolarskiego „Amator” 
Grzegorz Burda omówił z kolei imprezy, 
w których w ubiegłym roku brali udział 
miłośnicy turystyki rowerowej. Były to 
jedno-, kilku- i kilkunastodniowe wyjaz-
dy po różnych zakątkach Polski oraz 
w Niemczech, w których uczestniczy-
ło od dwóch do kilkunastu osób. Co 
niedzielę sprzed Domu Kultury grupy 
turystów wyjeżdżały na wycieczki ro-
werowe po bliższej i dalszej okolicy i ta 
forma propagowania turystyki rowerowej 
będzie kontynuowana również w tym 
roku - możliwością podziału uczestników 
na mniej i bardziej zaawansowanych, 
czyli jeżdżących wolniej lub szybciej. 
Reprezentanci „Amatora” będą brać tak-
że udział w imprezach organizowanych 
przez inne kluby kolarskie, w tym w 59. 
Ogólnopolskim Zlocie Przodowników 
Turystyki Kolarskiej PTTK w Nysie, gdzie 
planowany jest wyjazd 6 osób. Planowa-
ną na ten rok imprezą zagraniczną jest 
rajd wzdłuż Renu od źródeł do ujścia. 

Prezes Oddziału Zakładowego PTTK 

Bartosz Kozioł poinformował m.in. 
o współpracy ozimskich turystów ze 
Stowarzyszeniem Dolina Małej Panwi. 
W ubiegłym roku Zarząd i członko-
wie PTTK uczestniczyli w organizacji 

Triatlonu Turystycznego oraz Święta 
Mostu i Żeliwa, a w tym zaangażują 
się również w działania mające na celu 
zagospodarowanie budynku tzw. nowej 
dyrekcji. Docelowo znajdzie się tam 
również miejsce na siedzibę PTTK. Póki 
co, dzięki przychylności dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku Dariusza 
Górniaszka, pozyskano pomieszczenie 
na biuro i archiwum PTTK w budynku 
szkoły, za co podziękowania złożył mu 
prezes „Kozicy”. Burmistrz Jan Labus 
pogratulował natomiast turystom ak-
tywnej działalności, życząc kolejnego 
udanego sezonu i deklarując wsparcie 
ze strony gminy dla podejmowanych 
przez nich inicjatyw. 

J. Dziuban

Zebranie sprawozdawcze PTTK.


