
Podczas obrad radni uchwalili 
następujące uchwały: w sprawie 
określenia średniej ceny jednostek 
paliwa w Gminie Ozimek w roku 
szkolnym 2019/2020; w sprawie 
powołania Zespołu ds. zaopinio-
wania kandydatów na ławników 
w wyborach uzupełniających do 
sądów powszechnych; w sprawie 

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ozimku

O oświetleniu i bezpieczeństwie 
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2020 r. odbyła się 27 stycznia, 

rajcy oprócz podjęcia uchwał dokonali także analizy zadań inwe-
stycyjnych i remontowych w 2019 r. Zebrani dyskutowali również 
na temat możliwości, które oferuje budżet obywatelski na 2020 rok. 
Ozimscy rajcy przyjęli zmiany Planu Pracy Rady Miejskiej w Ozimku 
na 2020 rok.

zmiany budżetu gminy na 2020 
rok; w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej; w sprawie 
zmiany uchwały Nr IX/49/19 Rady 
Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 
2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odebranymi 

z nieruchomości na terenie Gminy 
Ozimek oraz ustalenia stawki tej 
opłaty; w sprawie przekazania wnio-
sku według właściwości; w sprawie 
przekazania wniosku według wła-
ściwości.

Podczas dalszych obrad poru-
szano także następujące punkty: 
Analiza zadań inwestycyjnych i re-

montowych w 2019 r.; Informacja 
o modernizacji oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy; Informacja 
o organizacji zajęć ferii zimowych 
dla dzieci i młodzieży przez gminę 
oraz przez inne organizacje dzia-
łające na terenie gminy.

M.W.

Jacek Szymański odczytał list 
gratulacyjny od premiera RP Ma-
teusza Morawieckiego, wręczając 
jednocześnie kwiaty oraz upominek 
od wojewody opolskiego.

Zbigniew Kowalczyk wspólnie 
z Mirosławem Wieszołkiem także 
złożyli serdeczne gratulacje, życząc 
zdrowia, pomyślności oraz jeszcze 
wielu chwil wśród najbliższych. Wrę-
czyli jubilatce również list gratulacyj-
ny oraz piękny kosz upominkowy.

200 lat dla pani Heleny

Ozimianka świętowała 100-lecie urodzin

14 lutego br. oficjalna delegacja składająca się z doradcy wojewody 
opolskiego Jacka Szymańskiego, pełniącego funkcję burmistrza Ozimka 
Zbigniewa Kowalczyka oraz burmistrza elekta Mirosława Wieszołka 
odwiedziła panią Helenę Fedyk.

Pani Helena urodziła się w 1920 
r. w Orenburgu (w ówczesnym 
ZSRR). Mimo sędziwego wieku, 
cieszy się dobrym zdrowiem, cze-
go dowiodła w rozmowie z burmi-
strzem. Bardzo ucieszyła ją wizyta, 
a w szczególności, że mogła poznać 
także nowego burmistrza elekta.

Na zakończenie zrobiono wspól-
ne zdjęcie, a nasza 100-latka zapro-
siła gości na kawę i ciasto.

Marcin Widera

Podziękowania!
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom gminy Ozimek, którzy wzięli 

udział w wyborach na Burmistrza Ozimka, szczególnie tym, którzy 
oddali na mnie swój głos. To motywuje mnie, jako Radnego Rady Po-
wiatu Opolskiego, do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej Gminy. 
Pozostałym kandydatom gratuluję wyników, a nowemu Burmistrzowi 
Ozimka życzę samych sukcesów.

Krzysztof Koźlik



- Gratuluję sprawnej, dobrej 
kampanii wyborczej i sukcesu. 
A co było podczas tej kampa-
nii najtrudniejsze?

- Najtrudniejsze - z perspekty-
wy kandydata - było samo otwar-
cie, decyzja o kandydowaniu. 
Wymagała ona wielkiej dozy roz-
sądku, refleksji, wewnętrznej siły 
i odwagi. Nie miałem złudzeń, że 
po podjęciu tej decyzji - nie ma już 
odwrotu. Decydując się na kan-
dydowanie, biorę na swoje barki 
odpowiedzialność. I ciężką pracę 
na rzecz gminy przez siedem dni 
w tygodniu przez 24 godziny na 
dobę. Ta funkcja to nie ciepły etat, 
to społeczna służba. 

- W trakcie kampanii zapo-
wiadał pan audyt w Urzędzie 
Miasta i Gminy. Czego miał-
by dotyczyć?

- Wiem, że w dokumentach 
dotyczących funkcjonowania gmi-
ny jest zapisany cykliczny audyt 
i obszary, jakich miałby dotyczyć. 
Ja chciałbym go rozszerzyć na 
funkcjonowanie poszczególnych 
jednostek gminnych, dlatego że 
w samym zarysie programowym 
widzę konieczność rozbudowy 
działu, zespołu ludzi, którzy zaj-
mą się pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych. Uważam, że to 
będzie bijące serce urzędu, gdy 
zbudujemy zespół lepszy, szer-
szy, bardziej kompetentny, który 
osiągnie rezultaty korzystne dla 
naszej gminy. 

Oczywiście będzie trzeba się 
przypatrzeć także innym obsza-
rom funkcjonowania gminy, gdzie 
jest mniejsze natężenie pracy. Po 
prostu sprawdzić, czy wszystkie 
struktury działają poprawnie, czy 
ludzie poświęcają się swojej pracy 
w odpowiednim stopniu. Czy są 
właściwie obciążenie obowiązka-
mi, a może niektórzy mają ich zbyt 
wiele i po prostu nie są w stanie 
wypełniać ich należycie. Jako soł-
tys i radny opierałem się na pracy 
niektórych urzędników, których 
bardzo wysoko ceniłem, ale chciał-
bym też poznać pracę pozostałych 
osób w urzędzie. 

- Wrócę tu do kampanii i do 
ulotki, w której wysokie zarob-
ki części kadry urzędniczej 
i prezesa Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
zestawiono z jedną z ostatnich 
pozycji Ozimka w rankingu za-
możności gmin. To też będzie 
przedmiotem audytu? 

- Nie, nie chciałbym tak wysoko 
sięgać w ramach audytu. Owszem, 
chciałbym te wynagrodzenia zwe-
ryfikować. Poznać te umowy, które 
wiążą niektóre osoby z pracą dla 
gminy. Znając zapisy tego kontrak-
tu - mówię tutaj choćby o szefie 
„komunalki” - będzie można je 
zrozumieć, przedyskutować. Po-
dobnie z innymi umowami o pracę 
w urzędzie. Chodzi o poznanie 
zakresu obowiązków, kompeten-
cji. Dobrze będzie porozmawiać 
z bezpośrednio zainteresowany-
mi. Sprawa wynagrodzeń stała 
się już publiczna, mieszkańców 
to żywo interesuje. Dlatego wspól-
nie zastanówmy się czy te stawki 
są adekwatne do nakładu pracy, 
odpowiedzialności. Rodzi się py-
tanie, które sam sobie zadaję: czy 
zgadzam się na obniżenie wyna-
grodzenia? Uważam, że każdy 
zainteresowany powinien sobie 
takie pytanie zadać. Zwłaszcza, 
że - jak już wspomniałem - jest to 
już sprawa publiczna. 

- A teraz inny wątek z kam-
panii wyborczej - strefa eko-
nomiczna. W urzędzie już taką 
wytyczano, sporo kosztowała, 
lecz efekty nadal mizerne. Ża-
den teren z tej strefy nie został 
sprzedany, nie zainwestowano 
w nią ani złotówki. 

- Gdy kilka lat temu opracowy-
wano strefę, to w kręgu naszych 
zainteresowań była Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
A ja chciałbym skojarzyć gminę 

i nawiązać współpracę z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
Wstępne rozmowy prowadziłem 
z wiceprezesem podstrefy gliwic-
kiej. Tutaj nie chodzi o wydzielenie 
jakiegoś obszaru, ale o nawiązanie 
współpracy. Liczę także na po-
moc Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki. A chodzi o tereny po 
hucie. Rozmowy z zarządem huty 
też szły w kierunku sprzedaży tych 
terenów po nowym podziale geo-
dezyjnym. W przyszłości być może 
huta zechce je częściowo sprze-
dać gminie jako rekompensatę za 
zaległości podatkowe. Natomiast 
wcześniej najkorzystniejszym 
rozwiązaniem byłoby kojarzenie 
inwestorów z tymi terenami.

To bardzo trudne, skompliko-
wane sprawy oraz negocjacje. 
Jako gmina nie dysponujemy grun-
tami wielkoobszarowymi. Można 
jeszcze scalić te tereny, ale jako 
gmina nie mamy jeszcze wiedzy, 
które tereny można scalać i czy 
strefa ekonomiczna chciałaby nam 
zaoferować takie rozwiązanie. 

- Zatrzymajmy się przy hucie. 
Przez lata firma i gmina trwały 
w swoistym klinczu: huta zale-
gała z podatkami, ale mrugała 
okiem, że przy ich zdecydowa-
nym ściąganiu - upadnie i może 
na garnuszek gminy skierować 
kilkaset osób. Chodzi o zatrud-
nionych i ich rodziny, którzy 
straciliby jedyne źródło docho-
du. A zaległości podatkowe huty 
są ogromne.

Rewolucji nie przewiduję 
Z Mirosławem Wieszołkiem - nowym burmistrzem Ozimka 

rozmawia Witold Żurawicki.
- Zaległości podatkowe bardzo 

mnie interesowały jako radnego. 
Poddałem je analizie. Część za-
ległości systematycznie malało, 
ale pojawiały się kolejne. Dzisiaj 
huta chce w najbliższym czasie 
wywiązać się z nich - to było przed-
miotem rozmów z jej kierownic-
twem. Już w kilku najbliższych 
miesiącach chcą nam sporą część 
przekazać do budżetu. Liczę się 
z tym, że finalizacja tych zaległości 
nastąpi w ciągu najbliższych lat. 
Jesteśmy więc w stanie ten pro-
blem w miarę szybko rozwiązać 
i jednocześnie zbudować cieka-
wy podmiot gospodarczy, który 
będzie w stanie na tym trudnym 
rynku działać.

- Co jeszcze nowego zapo-
wiada nowy burmistrz w naj-
bliższym czasie?

- Z takich szybkich działań to 
przede wszystkim chciałbym za-
wiązać młodzieżową radę gminy 
- to jedno z zobowiązań wybor-
czych. Ponadto z początkiem dru-
giego kwartału chcę zorganizować 
spotkanie z przedsiębiorcami. 
Zaprosimy na nie przedstawicieli 
specjalnej strefy ekonomicznej, 
OCRG, deweloperów biznesowych 
a także przedsiębiorców działają-
cych w ościennych gminach. 

- Czy nowy burmistrz ozna-
cza nowe kandydatury na ekspo-
nowane stanowiska w gminie?

- Nie zamierzam robić rewolucji 
kadrowej. W najbliższym czasie 
liczę na pomoc pana Zbigniewa 
Kowalczyka na stanowiska zastęp-
cy. W kolejnej fazie przygotowuję 
do współpracy nowego wiceburmi-
strza, z którym chciałbym dokoń-
czyć tę skrócona kadencję. 

- Czyli w przyszłości będzie 
wiceburmistrz z zewnątrz. 

- Tak, z czasem będzie. I to 
wszystko na razie jeśli chodzi 
o zmiany personalne. Ja po pro-
stu nie widzę przeszkód w dobrej 
współpracy z obecnie zatrudniony-
mi urzędnikami różnych szczebli. 
Chciałbym, aby mi zaufali, żeby-
śmy nawiązali nić współpracy. 
Zamierzam im przedstawić swo-
ją wizję funkcjonowania urzędu. 
I jeżeli znajdziemy wspólny język, 
to dobrze będzie rokować naszej 
współpracy przez długie lata. 

- Życzę powodzenia i dzię-
kuję za rozmowę. 



 W grudniu odbyły się jeszcze dwie 
imprezy turystyczno-krajoznawcze: 
14 grudnia wyjazd na Jarmark Bożo-
narodzeniowy do czeskiej Pragi i 22 
grudnia spotkanie wigilijne na terenie 
kompleksu leśnego w Ozimku. Wszyst-
kie imprezy cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Wzięło w nich udział 
138 uczestników.

Praga, to jedno z najpiękniejszych 
europejskich miast, które z roku na rok 
zyskuje coraz większą popularność. 
Przepięknie odnowione zabytki, ma-
lownicze panoramy, ciche zakątki i - jak 
na Czechów przystało - gwarne restau-
racje oraz gospody tworzą klimat tego 
miasta, odwiedzanego co roku przez 
kilkanaście milionów turystów z całego 
świata. Od 1992 r. Praga figuruje na 
liście Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Przyrodniczego UNESCO. 
Miasto stu wież, ma długą i bogatą 
historię, której początki sięgają IX w. 
Pierwszym władcą Pragi był książę 
Wacław I, okrutnie zamordowany w 985 
r., a wkrótce kanonizowany i ogłoszony 
świętym. Jest on głównym patronem 
Pragi i Czech. Dynastia Przemyślidów 
władała Pragą i Czechami do 1300 r. 
Następnie była rządzona przez dy-
nastię Luksemburgów (cesarz Karol 
IV), Jagiellonów, a od 1583 r. Habs-
burgów (Rudolf II) aż do zakończenia 
I wojny światowej, kiedy to w 1918 r. 
powstała Czechosłowacja ze stolicą 
w Pradze. Miasto, rozciągające się 
po obu stronach Wełtawy - najdłuż-
szej rzeki Czech, otaczają malownicze 
zielone wzgórza, rezerwaty przyrody 
oraz atrakcyjne miejsca wypoczynku 
i relaksu - zielone płuca Pragi. 

Nasz spacer po Pradze rozpo-
czynamy od strahowskiego wzgórza 
(Strahov). Znajduje się tu klasztor Nor-
bertanów z 1130 r. oraz jeden z najpięk-
niejszych kościołów - barokowy kościół 
NMP z obrazami z życia św. Norber-

ta. Jest tu również słynna biblioteka 
klasztorna z salami Teologii i Filozofii, 
która ma prawie 900 lat i znajduje się 
w niej najcenniejszy Ewangeliarz Stra-
hovski z IX w. Schodząc ze wzgórza 
przechodzimy obok klasycystycznego 
pałacu, w którym obecnie mieści się 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
R.Cz. Obok pałacu kolejny zabytkowy 
obiekt Loretta - Dom Maryjny, barokowa 
budowla z 1638 r. wg projektu Ignaza 
Dientzenhofera - wybitnego architekta 
niemieckiego. Znajduje się tu Słońce 
Pragi - złota monstrancja o wysokości 
1 metra z ponad 2 tysiącami diamen-
tów. W drodze na Hradczany mijamy 
kolejne zabytkowe budowle z galeriami 
sztuki i malarstwa europejskiego, Pa-
łac Stenbergów, Schwarzenbergów, 
barokowy pałac arcybiskupów cze-
skich - siedzibę Prymasa Czech. Przez 
bramki, w dosyć dużej kolejce wcho-
dzimy na Praski Zamek. Z pierwszego 
dziedzińca, przez Bramę św. Mateusza, 
wchodzimy na drugi dziedziniec, gdzie 
stoi Kaplica św. Krzyża oraz zabyt-
kowa studnia. Na trzecim dziedzińcu 
znajduje się najwspanialsza budowla 
Pragi - Katedra św. Wita - trójnawowa 
bazylika wybudowana w stylu gotyc-
kim. Początek budowy to rok 1344, 
a zakończono ją pod koniec XIX w. 
Na szczególną uwagę zasługuje kapli-
ca św. Wacława i Nepomucena, łoże 
cesarskie i mauzoleum Ferdynanda I, 
jego żony i syna Maksymiliana. Rozeta 
oraz Złota Brama. Po zwiedzeniu tego 
cennego zabytku przechodzimy obok 
bazyliki romańskiej i klasztoru św. Je-
rzego. Na tym dziedzińcu na Zamku 
Praskim ma siedzibę Prezydent Czech. 
Opuszczamy hradczańskie wzgórze i z 
tego miejsca podziwiamy panoramę 
Pragi. Schodzimy do zabytkowej Małej 
Strany, robiąc tu przerwę na posiłek 
i kawę. W narastającym tłumie idziemy 
w stronę Mostu Karola. Ta historyczna 

budowla, zbudowana za panowania 
cesarza Karola IV, pochodzi z połowy 
XIV w. Kamienny most o długości 516 
m stoi na trzech przęsłach, a na nim 
36 kamiennych figur. Most zwieńczony 
jest dwoma wieżami bramnymi. W mo-
zolnym tempie dochodzimy do rynku 
Starego Miasta. Panujący tutaj tłok 
przekracza wszelkie wyobrażenia. Uda-
je nam się zająć miejsce obok ratusza. 
Korzystamy z wejścia na 81-metrową 
ratuszową wieżę, widok z której robi 
ogromne wrażenie. W zapadającym 
zmroku jesteśmy świadkami zapale-
nia ogromnej choinki w samym cen-
trum placu. Cały Rynek wypełniony 
jest po brzegi straganami z pamiąt-
kami i gadżetami świątecznymi oraz 
punktami gastronomicznymi. Mamy 
trzy godziny czasu, by wziąć udział 
w jarmarku. Wyśmienite jest grzane 
wino oraz przekąski. Zauroczeni at-
mosferą tego miejsca, nadal w tłumie 
wychodzimy w kierunku autokaru. Obok 
Uniwersytetu Praskiego, założonego 
w 1348 r, przez cesarza Karola IV i kla-
sycystycznej budowli Stanove Divadlo 
(Teatr Stanowy) z końca XVIII w., przez 
mostek (granica Starego i Nowego 
Miasta) dochodzimy do głównej arterii- 
Vaclavske Namesti. Iluminacja świetlna 
robi duże wrażenie, zwłaszcza pięknie 
oświetlone Muzeum Narodowe i po-
mnik Wacława. Tu miało miejsce kilka 
historycznych zdarzeń - Praska Wiosna 
oraz początek aksamitnej rewolucji z li-
stopada 1989 r. Zmęczeni dochodzimy 
do parkingu przed dworcem, gdzie 
czeka na nas autokar, a w późnych 
godzinach wieczornych szczęśliwie 
wracamy do Ozimka. 

Rok 2019 był nader bogaty w wy-
jazdy. Odbyły się 22 imprezy turystyki 
kwalifikowanej i krajoznawczej, w tym 
15 jednodniowych wycieczek w góry 
polskie i czeskie. Dwie imprezy odbyły 
się na terenie Ozimka: Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi połączony z noc-
nym marszem Nordic Walking oraz 
na zakończenie sezonu wigilia w le-
sie - spotkanie opłatkowe z marszem 

Bogaty sezon „Kozicy”
Wycieczką górską w czeskie Jaseniki (Zlaty Chlum) w dniu 23 listopada 

„Kozica” zakończyła sezon turystyki kwalifikowanej 2019 roku. 
na orientację i niespodzianką. W lu-
tym odbył się tradycyjny trzydniowy 
rajd zimowy w Góry Izerskie z bazą 
w Świeradowie Zdroju. Na rozpoczęcie 
wakacji zorganizowaliśmy spływ ka-
jakowy rzeką Mała Panew od Turawy 
do Czarnowąsów. Miejscem 54. Rajdu 
Górskiego Hutników był malowniczy 
Beskid Sądecki z bazą w Piwnicznej 
- Suchej Dolinie. Wielkim zaintereso-
waniem cieszył się 6-dniowy wyjazd na 
Podlasie i Suwalszczyznę z bazą w Wi-
grach i Białymstoku. Po raz 27. z rzędu 
odbył się rajd górski „Tatrzańska jesień” 
z bazą w Poroninie. Miejscem Świa-
towego Dziedzictwa Kultury UNESCO 
były zabytki naszej stolicy - Warszawy, 
które zwiedzaliśmy w czasie obchodów 
odzyskania niepodległości, w dniach 
9-11 listopada. Jedyną imprezą, jaka 
nie doszła do skutku, było zwiedzanie 
bałkańskich stolic Serbii i Czarnogóry, 
ale jest szansa powrotu do tego po-
mysłu w tym roku. We wszystkich im-
prezach wzięły udział 904 osoby, a na 
wycieczkach i rajdach przebywaliśmy 
przez 39 dni. Można było zdobyć 470 
pkt. do GOT oraz kolejne szczyty do 
Korony Gór Polski.

Wszystkim uczestnikom rajdów 
i wycieczek dziękuję za udział, zawsze 
miłą i serdeczną atmosferę, życzliwość, 
wzajemne poszanowanie i zrozumie-
nie, Specjalnie dziękuję tym, którzy 
w jakikolwiek sposób bezinteresownie 
pomagali, aby uświetnić nasze imprezy 
(dobre ciasto, pomoc przy grillu), jak 
również w organizacji i prowadzeniu im-
prez turystycznych. Podziękowania dla 
kierowców z firmy „Cenar” i PKS „Sind-
bad” za bezpieczną i kulturalną jazdę 
oraz redakcji Wiadomości Ozimskich 
za propagowanie turystyki na terenie 
naszego miasta i gminy poprzez publi-
kowanie relacji z wycieczek i rajdów. 
Zapraszamy na imprezy organizowane 
w 2020 roku. Do zobaczenia na szlaku.

Józef Kozioł 
 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Pradze.



Oddział Zakładowy PTTK
w Hucie Małapanew w Ozimku

Klub Turystyki Górskiej „KOZICA”                    
PLAN IMPREZ NA ROK 2020

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę”
    - Św. Augustyn -

Lp. Termin -
data Nazwa imprezy Rodzaj imprezy Miejsce 

imprezy/baza

1 25.01.2020 Beskidzka zima Wycieczka górsko -
narciarska Szczyrk - Skrzyczne

2 21.02 -
23.02.2020 Zima w Karkonoszach Rajd górski Szklarska Poręba

3 13.03.2020 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KTG 
„KOZICA” Spotkanie koleżeńskie Dom Kultury 

w Ozimku

4 21.03.2020 Wiosna w Górach Sowich Wycieczka górska Kalenica, Przełęcz 
Jugowska

5 26 – 29. 03. 
2020 Zimowe szlaki Tatr Zachodnich Rajd górski Schr. PTTK – Polana 

Chochołowska

6 18.04.2020 Zamki, klasztory, pałace Wycieczka turystyczno -
krajoznawcza

Brzeg, Henryków 
Niemodlin

7 24.04.2020 Dzień Ziemi – nocny marsz 
Nordic Walking

Impreza turystyczno -
krajoznawcza

Kompleks leśny 
w Ozimku

8 28.04. -
3.05.2020 Bałkańskie stolice – Serbia, Czarnogóra Wycieczka turystyczno -

krajoznawcza Belgrad, Podgorica

9 16.05.2020 Majówka na Jurze – szlakiem Orlich Gniazd Wycieczka turystyczno -
krajoznawcza

Podlesice -
Ogrodzieniec

10 30.05.2020 Uroki Małego Jesenika – Rešovske 
wodospady (R.Cz.) Wycieczka górska Rymařov

11 13.06.2020 Lato na Śnieżniku – Kralicky Snežnik 
(R.Cz.) Wycieczka górska Stare Město

12 20.06.2020 Kajakiem po Kłodnicy Spływ kajakowy Rejon Kędzierzyna-
Koźla

13 1.07. –
5.07.2020 LV rajd Górski Hutników – Bieszczady Rajd górski Wetlina

14 18.07.2020 Korona Gór Polski - Bystrzyckie Wycieczka górska Jagodna – Przełęcz 
Spalona

15 22 –
26.07.2020 Góry Europy – Alpy Bawarskie Wyprawa górska GAPA, Zugspitze (D)

16 1.08.2020 Letnie uroki Broumovskich Stien (R.Cz.) Wycieczka turystyczno -
krajoznawcza BNroumov, Hviezda

17 12 –
16.08.2020 Lato na Małej Fatrze (R.Cz.) Rajd górski Terhora – Wyżne 

Kamence

18 29.08.2020 Pożegnanie wakacji – Beskid Wysoki 
Korona Gór Polski Wycieczka górska Babia Góra, Zawoja

19 9 –
13.09.2020 Tatrzańska Jesień Rajd górski Poronin – OW LIMBA

20 26.09.2020 Beskidzka Jesień – Beskid Śląski Wycieczka górska Brenna, Klimczok, 
Szyndzielnia

21 10.10.2020 Poznajemy polskie góry – Góry Bardzkie Wycieczka górska Bardo Śląskie –
Srebrna Góra

22 24.10.2020 Kozica kończy sezon – Góry Opawskie Wycieczka górska Biskupia Kopa, Zlate 
Hory, Pokrzywna

23 9 –
11.11.2020 Miejsca światowego dziedzictwa UNESCO Wycieczka turystyczno -

krajoznawcza Kujawy, Toruń

24 21.11.2020 Na polsko-czeskim pograniczu Wycieczka górska Smolny Vrch, Żulova

25 27 –
29.11.2020

Rajd Andrzejkowy 
w Karkonoszach Rajd górski Schronisko PTTK 

Samotnia

26 18 –
19.12.2020 Europejskie galerie sztuki – Wiedeń Wycieczka turystyczno -

krajoznawcza Brno – Wiedeń

27 20.12.2020 Wigilia w lesie Impreza turystyczno -
towarzyska

Kompleks leśny 
w Ozimku



Dobrym wskaźnikiem tych prze-
kształceń mogą być ptaki. Są wśród 
nich takie, które wykorzystują zmia-
ny wprowadzane w środowisku, 
przystosowują się do nich i zwięk-
szają swoją liczebność. Są też takie, 
którym to nie odpowiada, stają się 
coraz rzadsze i w końcu wymierają 
na naszych oczach. Wymiera pięk-
na błękitno-ruda kraska. Możli-
we, że pojedyncze lęgi i to już nie 
corocznie wyprowadzają: kulony, 
dzierzby czarno czelne i nagórniki 
skalne. Coraz rzadsze są też: dzier-
latki, turkawki i najwierniejsi towa-
rzysze człowieka - wróble. W latach 
80-tych XX wieku wymarł u nas 
drop, który niestety nie przystoso-
wał się do nowoczesnej gospodarki 
rolnej. W nieciekawej sytuacji są 
mieszkańcy mokradeł, z siewko-
watych: kulik wielki, krwawodziób, 
rycyk, btalion, czajka; z kaczek: 
świstun i rożeniec. 

Do coraz mniej licznych ga-
tunków terenów rolniczych możemy 
zaliczyć: kuropatwę, przepiórkę, 
świergotka polnego, pokląskwę, 
ortolana i bociana białego. Na listę 
ginących kuraków leśnych należy 
wpisać głuszca i cietrzewia, a z dra-
pieżników orlika grubodziobego. 
Do ptaków zwiększających swoja 
liczebność i zasięg występowania 
należy żuraw, który stał się mniej 
płochliwy i zaczął zasiedlać na-
wet najmniejsze mokradła. Dzięki 
ochronie coraz lepiej ma się nasz 
ptak herbowy - bielik. Coraz więcej 
mamy łabędzi niemych. Od 20 lat 

obserwuje się ekspansją na połu-
dnie kraju jego kuzyna - łabędzia 
krzykliwego. Pospolitsza staje się 
gęś gęgawa, a z gołębi grzywacz, 
gnieżdżący się kiedyś w lasach, 
a obecnie praktycznie w każdym 
parku czy cmentarzu miejskim. Na-
stąpił też duży wzrost liczebności: 
kormoranów, czapli siwych i białych. 
Z mniejszych gatunków, liczniejsze 
niż 20 lat temu są: rudziki, kopciusz-
ki, drozdy (w tym kosy). Z krukowa-
tych, do wygranych należą sroki 
i kruki. Z ciekawostek możemy tu 
wymienić jednego z klejnotów rodzi-
mej awifauny - żołnę, która po wielu 
latach „zapaści” odbiła się od dna 
i dziś oprócz południowych obsza-
rów kraju zakłada niewielkie kolonie 
na: Mazurach, Podlasiu i Pomorzu.

 A co z naszym najbardziej 
znanym zwiastunem wiosny - 
skowronkiem? Jego upragniony 
przez wszystkich śpiew możemy 
usłyszeć już pod koniec lutego. 
Obecnie skowronek jest najliczniej-
szym ptakiem gniazdującym w Pol-
sce. W 2013 roku jego populacja 
lęgowa liczyła 12 500 000 par. Pod-
czas gdy: zięb mamy - 8 000 000 
par, wróbli - 6 300 000 par (w latach 
80-tych trzy razy więcej), trznadli 
- 4 150 000 par, sikor bogatek - 
4 100 000 par, rudzików - 2 450 000 
par, szpaków - 2 250 000, kop-
ciuszków - 1 250 000 par. Niestety 
prognozuje się drastyczny spadek 
liczebności skowronków w najbliż-
szych latach. Na zachodzie kraju, 
gdzie postępuje zanik tradycyjnego 

rolnictwa liczebność tych ptaków 
już spada.

 W Europie można wyszcze-
gólnić regiony, gdzie grozi im wy-
marcie. Szczegółowo gatunek ten 
przebadali Brytyjczycy. Jak podaje 
Królewskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków między rokiem 1972 a 1996 
tamtejsza populacja spadła o 75%. 
Tylko w latach 90-tych zmniejszyła 
się o połowę i nadal spada. Skowro-
nek - rolak preferuje: pola uprawne, 
łąki, pastwiska i ugory ale u nas 
można go spotkać na biebrzań-
skich torfowiskach oraz wysoko 
położonych łąkach Karkonoszy. 
Występuje w Europie, Azji i Afryce 
północnej, w Australii, Nowej Zelan-
dii i Kanadzie został introdukowany. 
Europejskie populacje zachodnie 
skowronka są osiadłe, populacje 
wschodnie zimują w basenie Mo-
rza Śródziemnego albo w Europie 
zachodniej. Migracje wiosenne od-
bywają się w lutym i marcu, jesienne 
w październiku i listopadzie. 

Skowronek jest symbolem wio-
sny, radości i pozytywnej energii. 
Jego śpiew słyszany o świcie zapo-
wiadał dobry dzień. Był zegarem 
rolników. Z jego śpiewem zaczy-
nano i kończono pracę w gospo-
darstwie. Wszechobecny, jednak 
obejrzeć go z bliska jest niezwykle 
trudno. Skowronek jest bowiem mi-
strzem kamuflażu. Nieco większy od 
wróbla, sylwetka szczupła, na gło-
wie ledwo widoczny czubek. Sza-
ro-ziemiste upierzenie z ciemnym 
kreskowaniem doskonale maskuje 
go w środowisku, w którym przeby-
wa. Skowronki nigdy nie siadają na 
drzewach, wyjątkowo mogą usiąść 
na słupkach albo drutach ogrodze-
nia. Potrafią szybko biegać. 

Z zimowisk pierwsze przylatują 
samce i zajmują tereny lęgowe. 
Jednak to samice budują gniaz-
da. Stanowią je niewielkie dołki 
wyściełane trawą umiejscowione 
w niskiej trawie np. jarym zbożu. 
Samce zajmują się śpiewaniem. Są 
fenomenem. Potrafią bowiem śpie-
wać w obydwu fazach oddychania: 
wdechu i wydechu, podczas gdy 
inne ptaki tylko na wydechu. Pieśń 
godowa samca to cały ceremoniał. 
Ptak unosi się milcząco pionowo 
w górę, ale zataczając łuki oraz spi-
rale szybkimi uderzeniami skrzydeł. 
Na wysokości 10-20 metrów zaczy-
na śpiewać. Jest to śpiew wysoki, 
perlisty niczym dzwoneczki, miły 
dla ucha. Nie przerywając koncertu 
wznosi się na wysokość 100-200 
metrów. Po kilku-kilkunastu minu-
tach rozpościera skrzydła i zaczyna 

Tajemnice ptaków

Skowronek
W przyrodzie następują ciągłe zmiany. Procesy wymierania czy 

ekspansji w świecie roślin i zwierząt to codzienność. Uzależnione 
jest to od wielu czynników, obecnie w coraz większym stopniu od 
działalności człowieka. 

opadać lotem spiralno-ślizgowym. 
Nad ziemią milknie. Śpiewa przez 
cały dzień zaczynając przed świtem. 

Samce nie należą do dobrych 
ojców. To trypowi poligamiści. 
Śpiewają i wabią potencjalne part-
nerki podczas gdy ich samice wy-
siadują zniesienia. Inkubacja 3-5 
(najczęściej 4) jaj trwa około dwa 
tygodnia (na ogół 11 dni). Aby nie 
zdradzić lęgowiska, stare ptaki lądu-
ją w pewnym oddaleniu i dochodzą 
do niego pieszo. Młode uzyskują 
lotność po 18-20 dniach ale gniaz-
do opuszczają już po 8-10 dniach 
od wylęgu. Oddalają w ten sposób 
ryzyko znalezienia lęgowiska przez 
lisy, koty czy łasice. Skowronki są 
bardzo towarzyskie, migrują luźny-
mi grupami liczącymi kilkadziesiąt 
osobników, ale zdarzają się stada 
liczące nawet 1000 osobników. 
Niewielkie grupki starają się prze-
zimować na Dolnym Śląsku albo 
Wielkopolsce. 

W okresie lęgowym ptaki te 
stają się ostrożne i skryte. Bro-
nią swojego terytorium. Żywią się 
owadami, ich larwami i poczwar-
kami, na które polują na ziemi. 
Jesienią i zimą zjadają nasiona 
oraz zielone części roślin. W na-
szym kraju skowronki podlegają 
ochronie ścisłej. Kiedyś polowano 
na nie w celach konsumpcyjnych 
(w Polsce do początku XX wieku), 
obecnie w krajach Europy środko-
wej jest to zabronione. W południo-
wej Europie na ptaki te poluje się 
do dziś. Skowronki uznawano za 
ptaki wieszcze informujące czło-
wieka o nadchodzącej przyszło-
ści. Wierzono, że zimę przesypiają 
pod miedzą na polu i dlatego nagle 
wczesną wiosną pojawiają się koło 
ludzkich siedzib. Jako, że wiązano 
je od dawna z pracą na roli wierzo-
no, że Bóg stworzył je, aby swym 
pięknym głosem umilały rolnikowi 
pracę. Według legendy stało się to 
po wygnaniu Adama z raju. „Kiedy 
Adam został wypędzony z raju za-
czął pracować w polu aby zapewnić 
sobie i Ewie utrzymanie. Raz stanął 
przed nim Pan Bóg i pyta - jak ci 
się powodzi Adamie? Ciężko Panie 
rzekł Adam i zapłakał. Wtedy Pan 
Bóg wziął do ręki grudę ziemi, na 
którą spadł pot Adama, podniósł ją 
do góry i podrzucił. Wyłonił się z niej 
mały ptaszek i zaświergotał. Od tej 
pory skowronek uprzyjemniał życie 
Adamowi gdy ten ciężko pracował.

Jerzy Stasiak 



 Tradycyjnie już, na począt-
ku spotkania wszystkie panie 
musiały złożyć typowo babską 

Antoniowski Babski Comber 
Ponad 90 kobiet bawiło się na zorganizowanym po raz 

piąty Babskim Combrze w świetlicy wiejskiej „Nasz zapiecek” 
w Antoniowie. To istne szaleństwo miało miejsce 7 lutego 
2020 r., w którym uczestniczyły m.in. kowbojki, czarownice, 
pielęgniarki, murzynki, policjantki i inne pomysłowo prze-
brane uczestniczki.

przysięgę, aby: dobrze się ba-
wić, aby nogi nie bolały i nic nie 
zaszkodziło. Do tańca przygry-

wał niezawodny DJ Denis, który 
świetnie bawił imprezowiczki do 
białego rana. Były szalone tańce, 
zwariowane konkursy z nagro-
dami i suto zastawione stoły. 
Impreza wyraźnie się rozwija, 
bo z roku na rok przybywa coraz 
więcej kobiet. Jak się okazało 
Babski Comber skutecznie łą-
czy pokolenia i łamie bariery. 

Imprezę przygotowały panie 
z Rady Sołeckiej w składzie: 
Mariola Warzecha, Anna Plu-
dra, Magdalena Datko i Beata 
Jędrysiak wraz z Magdaleną 
Kotulą - sołtyską wsi Antoniów. 
Dziękujemy wszystkim za licz-
ny udział, przednią zabawę 
i już zapraszamy za rok.

Magdalena Kotula



Tegoroczny bal studniówkowy klas 
maturalnych Zespołu Szkół w Ozimku 
odbył się 18 stycznia w Restauracji 
„Markus” w Kolonowskiem. 

Po odtańczeniu poloneza przez klasę 
3A liceum i 4T technikum, dyrektor szkoły 
Dariusz Bigas życzył wszystkim matu-
rzystom zdania tego najważniejszego 
egzaminu, jakim jest matura oraz reali-
zacji swoich planów życiowych.

Na wspólnym zdjęciu licealistów 
i techników informatyków u góry od le-
wej: Dominik Kubalka, Daniel Piechota, 
Michał Szuba, Darek Mentel, Marcel 
Pierwoła, Mateusz Gajda, Marcel Bie-
nias, Paweł Grzybek, Dominik Damas, 
Kamil Spławiński, Jakub Gryska, na 
dole od lewej: Katarzyna Dorynek, 
Emilia Strzelczyk, Marta Mateja, 
Wiktoria Kopeć, Martyna Adamiec, 
Maja Bachłaj, Patrycja Mateja, Wik-
toria Smolorz, Martyna Fiałkowska. 
Wychowawczynią klasy 3A liceum 
jest p. Małgorzata Winnik, a klasy 4T 
technikum p. Danuta Derda. Tekst i foto: Tomasz Ciekalski 

Studniówka w Zespole Szkół



W dniu 18 grudnia dokonano 
oficjalnego odbioru prac inwesty-
cyjnych, co potwierdzone zostało 
podpisaniem przez przedstawicieli 
Zamawiającego: PGKiM Antoniów 
oraz Wykonawcy: Mostostal Zabrze. 
Tym samym rozpoczęty został etap, 
w którym może następować pod-
łączanie nieruchomości do sieci. 
W ramach inwestycji oprócz sieci 
kanalizacyjnej z przepompowniami 
zrealizowano również budowę od-
cinków przyłączy do poszczególnych 
odbiorców - od sieci do granicy po-
sesji. Do podłączenia mieszkańców 
do systemu zbiorczej kanalizacji sa-
nitarnej pozostało wykonanie czę-
ści przyłącza w granicach posesji 
odbiorców i włączenie przyłącza do 
instalacji wewnętrznej budynku. Ten 
ostatni etap realizują odbiorcy we 
własnym zakresie. Podkreślić należy, 
iż zgodnie z powszechnie obowią-
zującymi przepisami standardowo 
realizacja całego odcinka przyłącza 
leży po stronie odbiorcy. W ramach 
ww projektu inwestycyjnego wspo-
maganego środkami unijnymi PGKiM 
powierzył wykonawcy wykonanie 
również odcinków przyłączy do gra-
nic nieruchomości odbiorcy. Ponad 
dwustu przyszłym odbiorcom, którzy 
zadeklarowali uczestnictwo w pro-
jekcie, spółka udostępni nieodpłatnie 
projekty przyłączy do ich posesji, 
na podstawie których będą mogli 
wykonać te przyłącza własnym sta-
raniem lub zlecając prace PGKiM lub 
innym firmom. Po wykonaniu przy-
łącza obowiązkowo należy zgłosić 
je do odbioru do PGKiM - koniecz-
nie przed zakryciem (zasypaniem 
wykopów), a następnie dokonać 
(zlecić uprawnionemu geodecie) 

geodezyjnego namiaru powykonaw-
czego. Tu również zainteresowani 
odbiorcy mogą liczyć na pomoc 
PGKiM, która umożliwi wykonanie 
tego namiaru sprawnie i stosunko-
wo niskim kosztem. Przyłączenie 
nieruchomości objętych projektem 
powinno się odbyć niezwłocznie, 
najdalej do końca 2020 roku. Chodzi 
w tym zakresie nie tylko o kwestie 
ekonomiczne i ochrony środowi-
ska, ale o konieczność osiągnię-
cia i udokumentowania tzw. efektu 
ekologicznego, którym musimy się 
wylegitymować w stosunku do insty-
tucji udzielającej dotacji na realizacje 
inwestycji - Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Efekt tej jest 
określony poprzez przyłączenie za-
deklarowanej ilości odbiorców do 
sieci kanalizacyjnej w odpowiednim 
czasie. Szczegółowych informacji na 
temat przyłączania nieruchomości 
do kanalizacji udzielają pracownicy 
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji 
PGKiM w Antoniowie pod numerem 
telefonu: 77 44 49 131 lub bezpo-
średnio w Biurze Obsługi Klienta 
w Antoniowie, przy ul. Rzecznej 14 
w dni robocze, w godzinach 7.00 
do 15.00.

*********************************
Pierwsi mieszkańcy Schodni 

i Pustkowia podłączeni do nowej 
sieci  kanalizacji sanitarnej

W dniu 18 grudnia 2019 roku, 
kilka godzin po zakończeniu odbioru 
inwestycji kanalizacyjnej w Pustko-
wiu, Schodni i części Ozimka do sieci 
kanalizacyjnej podłączony został 
pierwszy mieszkaniec Schodni. Pan 
Edward Głodowicz spełnił wszelkie  
niezbędne wymagania techniczne 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustkowie, Schodni i części Ozimka zakończona i odebrana. 
Rozpoczyna się etap przyłączania nieruchomości 

do sieci kanalizacyjnej!

Budowa realizowana była w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Łącznie w ramach inwestycji 
wykonano ok. 12,2 km sieci kanalizacji sanitarnej w Schodni, Pustkowie 
i części Ozimka (ulice Waryńskiego, Polna i Jelenia).

dotyczące przyłącza kanalizacyjnego 
i po dokonaniu jego odbioru przez 
pracowników PGKiM został przyłą-
czony do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Należy dodać, iż Pan Głodowicz, 
były wieloletni sołtys wsi Schodnia 
przez cały okres trwania inwestycji 
bardzo się nią interesował, a także 
w miarę swoich możliwości wspierał 
wszelkie działania PGKiM w tym za-
kresie. Panu Edwardowi dziękujemy 
i gratulujemy. 

Do połowy lutego inżynierowie 
Wydziału Wodociągów i Kanaliza-
cji dokonali odbioru już 33 nowych 
przyłączy kanalizacyjnych, w tym 26 
w Schodni i 7 w Pustkowie. Liczy-
my, że ta liczba znacznie wzrośnie 
w ciągu najbliższych miesięcy, a na 
koniec roku wszyscy mieszkańcy, 
którzy zadeklarowali udział w pro-
jekcie będą podłączeni do sieci ka-
nalizacyjnej. 

W tym miejscu musimy również 
z ostrożności i dla bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców powtórnie 
poinformować, iż  wszystkie przyłą-
cza muszą być wykonane zgodnie 
z projektem, a następnie zgłoszone 
do odbioru przed zakryciem (zasy-
paniem) do PGKiM. Nie dokonu-
jemy odbioru prac już zakrytych, 
bo jest to po prostu niemożliwe. 
Odbiór techniczny nowych przyłą-
czy jest warunkiem koniecznym do 
zawarcia umowy na odprowadzanie 
ścieków. Przestrzegamy również 
przed odprowadzeniem ścieków bez 
zawarcia umowy. Zgodnie z ustawą 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

bezumowne wprowadzanie ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych pod-
lega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny do 10.000 zł, a dodat-
kowo może się wiązać z nawiązką 
na rzecz przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjnego w wysokości 
1000 zł za każdy miesiąc bezumow-
nego odprowadzania ścieków. Kon-
sekwentnie w takich przypadkach 
dokonuje się również zamknięcia 
przyłącza kanalizacyjnego. Mamy 
jednak ogromną nadzieję, że takie 
sytuacje absolutnie nie wystąpią, 
a liczba podłączanych nieruchomo-
ści systematycznie będzie rosła, tak, 
aby na koniec 2020 roku wszyscy 
zdeklarowani mieszkańcy korzystali 
już z dobrodziejstwa kanalizacji sa-
nitarnej, a także abyśmy osiągnęli 
zadeklarowany efekt ekologiczny. 

 

 



Po rejestracji w KRS 12 kwietnia 
2016, Stowarzyszenie pragnie po-
kazać, że można być skutecznym 
w działaniu, którego beneficjentami 
są dzieci szczególnie uzdolnione, 
oczekujące form wsparcia, by ich 
talent nie utknął z powodu braku 
środków nie tylko finansowych.

Misją Stowarzyszenia jest 
wspieranie kształcenia dzieci 
i młodzieży poprzez organizowa-
nie wszelkiego rodzaju imprez 
artystycznych pogłębiających za-
interesowania muzyką, wspiera-
nie aktywności młodych artystów 
w zakresie kultury i sztuki. Celem 
Stowarzyszenia z jednej strony jest 
promocja najzdolniejszych uczniów, 
umożliwianie im ustawicznego do-
kształcania, koncertowania, brania 
udziału w licznych przesłuchaniach, 
warsztatach, konkursach, przeglą-
dach itp., zaś z drugiej strony za-
pewnienie mieszkańcom miasta, 
zwłaszcza dzieciom i młodzieży, 
możliwości udziału w imprezach 
artystycznych i projektach, tym 
samym przyczyniając się do wy-
chowania pokolenia młodych lu-
dzi wrażliwych na muzykę, kulturę 
i sztukę.Działalność artystyczna 
naszych uczniów i instruktorów 
niewątpliwie stanowi znakomitą 
promocję miasta i powiatu w kraju 
i za granicą.

Stowarzyszenie dba o wszech-
stronny rozwój artystyczny dzieci 
i młodzieży. Nasi podopieczni stano-
wią stałą grupę na najważniejszych 
konkursach wokalnych w wojewódz-
twie i kraju. Zostają docenieni za ich 
ciężką pracę i zauważeni przez nie-
jednokrotnie ważne osoby z kręgów 
muzycznych. Takim przykładem jest 
Grand Prix w ogólnopolskim V Ju-
rajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Łazach, oraz III miejsce w swojej 
kategorii w XXVI Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie, które zdobyła Julia Dota.
Zeszły rok to chyba jeden z naj-
lepszych w historii Stowarzysze-
nia. Grad nagród jakie otrzymało 
Stowarzyszenie i założycielka Pani 
Elżbieta Bieniecka, to dowód na 
to, iż nasza praca nie idzie na 
marne. Za wspieranie kształcenia 
muzycznego dzieci i młodzieży 
poprzez organizowanie imprez 

artystycznych, pogłębiających za-
interesowanie muzyką oraz wspie-
ranie aktywności młodych artystów 
w zakresie kultury i sztuki marsza-
łek województwa nagrodził panią 
Elżbietę nagrodą dla animatorów 
kultury, jedną z 13 w województwie. 
 Człowiek Roku 2018: Elżbieta 
Pisula-Bieniecka nagrodzo-
na za działalność animacyjną, 
promowanie kultury, tradycji 
i dziedzictwa regionu. Wygrała 
w kategorii “powiat opolski”, a III 
miejsce zajęła w województwie 
opolskim. 

Kolejna nagroda dla Stowarzy-
szenia - to Opolska Niezapominajka 
2018. Ważna, bo jej celem jest wy-
łonienie najlepszej, najefektywniej 
działającej organizacji pozarzą-
dowej województwa opolskiego 
i promocja wzorców działalności 
prospołecznych. Stowarzyszenie, 
zostało uhonorowane w tym pre-
stiżowym konkursie, wyróżnieniem 
oraz Nagrodą Publiczności. 

- Nagradzamy osoby, które są 
nieprzeciętne, wyjątkowe w swoim 
rodzaju i swoją pasją odznaczają 
się na tle innych - mówił Henryk 
Lakwa, starosta opolski. To przede 
wszystkim osoby, które mają 
wszechstronne zainteresowania, 
działają na różnych polach, w róż-
nych aspektach. - Są edukatorami, 
nauczycielami i na polu działalności 
artystycznej, pedagogicznej, a czę-
sto działają pro publico bono. Tak 
mówił o Elżbiecie Pisuli - Bienieckiej 
starosta opolski, Henryk Lakwa, 
wręczając Białą Magnolię za ca-
łokształt działań na rzecz rozwoju 
dzieci i młodzieży.

Nadrzędnym celem naszych 
zajęć jest rozwój i symulacja za-
chowań twórczych. Wszelaka 
twórczość artystyczna daje nam 
możliwość przeżywania radości. 
Ułatwia wyrażanie siebie, pozwa-
la przeżyć satysfakcje z własnych 
dokonań, wzmacnia wiarę w siebie 
i poprawia samoocenę. Jest także 
przyjemnością, relaksem i zabawą. 
Grupowa forma zajęć pozwala na 
integrację i zdobycie umiejętności 
współpracy. Stąd powstał pomysł 
na założenie wokalnego, dziecię-
cego Zespołu Akces, który obecnie 
zrzesza przeszło 40 młodych woka-
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Czwarte urodziny
Rozpoczynając kolejny miesiąc w naszym kalendarzu sprawdzamy 

tzw. kalendarium czyli jakie rocznice będziemy obchodzić. W naszym 
przypadku są to kolejne „urodziny” Stowarzyszenia. Dokładnie czte-
ry lata temu, w lutym, powstał pomysł założenia Stowarzyszenie. 
Powstaje ono z myślą o uzdolnionych dzieciach i młodzieży, którzy 
z różnych powodów, nie tylko materialnych, nie mogą się rozwinąć 
swojego artystycznego talentu.
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listów. Zespół ten, również odnosi 
sukcesy na terenie województwa 
w konkursach wojewódzkich jak 
i ogólnopolskich. Do największych 
sukcesów zespołu można zliczyć 
I miejsce- Złoty Liść Dębu oraz 
Nagroda Marszałka w Jubileuszo-
wym XX Wojewódzkim Festiwalu 
Artystycznym Liść Dębu- Dąbro-
wa 2019, II miejsca w ogólnopol-
skich Festiwalach Pieśni Religijnej 
w Brzegu oraz Komprachcicach 
w 2018 i 2019 roku i wiele innych 
nagród wyróżnień, których nie spo-
sób tutaj wymienić. 

Taka liczna gromadka, jaką je-
steśmy, niestety ze względów za-
zwyczaj formalnych i logistycznych, 
nie może brać udziału w większo-
ści konkursów wokalnych, dlatego 
Stowarzyszenie zorganizowało dla 
grupy chętnych warsztaty wokalne, 
na których został stworzony zespół 
Formacja Akces 1. Docelowo zespół 
ten miał reprezentować nasze Sto-
warzyszenie w Krakowie podczas 
ogólnopolskiego Talent Show, gdzie 
odniósł bardzo duży sukces trafiając 
do ścisłego finału i zdobywając na-
grodę publiczności ale dziewczynki 
też reprezentują Stowarzyszenie na 
bardzo ważnych uroczystościach, 
gdzie niestety nie możemy zabrać 
całego zespołu. Ostatnim ich sukce-
sem jest II miejsce w VI Ogólnopol-
skim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Pajęcznie. Decyzją Zarządu 
Stowarzyszenia za promocję oraz 
bardzo dobre wyniki w konkursach 
wojewódzkich jak i ogólnopolskich, 
członkowie zespołu od tego roku 
stają się podopiecznymi Stowa-
rzyszenia i będą reprezentować 
Stowarzyszenie w kategorii małych 
zespołów wokalno- instrumental-
nych, jednocześnie uzupełniając 
nasz „wielki” zespół.

Nasze dokonania przez te cztery 
lata, przeszły nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dzięki pozyskanym 
środkom z dotacji min. Urzędu 
Marszałkowskiego, Starostwa 
Powiatowego, Gminy Ozimek czy 
Fundacji PZU, mogliśmy zorganizo-
wać Festiwale Artystyczne, którego 
uczestnikami była młodzież i dzieci 
z całego województwa, w bezpłat-
nych zajęciach wokalnych brało 
udział pond 100 osób. Szczegól-
nie cieszymy się z trzech edycji 
Festiwalu Jesteśmy Tacy Sami dla 
dzieci i młodzieży pełno i niepełno-
sprawnej. Mamy nadzieję że będzie 
on się dalej mógł odbywać, chęci 
i motywacji nam nie brak, a wnioski 
już napisane. Atrakcją w zeszłym 
roku był pierwszy Piknik Rodzinny 

Spotkajmy Się Na Wyspie. Była 
to możliwość integracyjnego spę-
dzenia czasu na świeżym zoba-
czenia koncertu naszego zespołu, 
możliwości pokazania talentu przez 
dzieci i młodzież w konkursie Pokaż 
Swój Talent a także niespotykanego 
dotąd u nas Koncertu Stwora Gło-
domora zespołu 4mation. 

W ciągu tych czterech lat wy-
daliśmy cztery płyty, były to dwie 
świąteczne, pierwsza z coverami 
w wykonaniu Julii Doty a druga to 
zeszłoroczna jeszcze pachnąca 
nowością płyta „Akces Świątecznie” 
z utworami świątecznymi zespołu 
oraz podopiecznych. Następne dwie 
to Wokalove, która promuje nasze 
Stowarzyszenie oraz płyta Folklo-
ve, na której znajdziemy dziecięce 
aranżacje znanych ludowych przy-
śpiewek i piosenek.

W ciągu 4 lat napisaliśmy mnó-
stwo wniosków i sprawozdaliśmy 
z sukcesem 11 dotacji i grantów. 
Czekamy na wyniki kolejnych
* Dzień Babci i Dziadka z Mar-
szałkiem *

2 Wojewódzkie Święto Babci 
i Dziadka zorganizowane przez 
Marszałka Województwa Opol-
skiego odbyło się w Filharmonii 
Opolskiej im. Józefa Elsnera.

Nasze Stowarzyszenie wraz 
z Panią Elżbietą Pisulą-Bieniecką 
zostało zaproszone, aby zorganizo-
wać koncert galowy. Takim osobisto-
ściom jak bacie czy dziadkowie się 
nie odmawia a marszałek obiecał 
naszym wykonawcom po kawał-
ku tortu, który miał sam pokroić. 
Zespół Dziecięcy Akces, Formacja 
Akces I, Dawid Bac oraz Julia Dota 
przygotowali ponad godzinny recital 
ze swoimi największymi przebojami. 
Wspaniali goście, którzy zasiedli 
na widowni filharmonii a było ich 
prawie sześciuset, w tym babcie 
i dziadkowie naszych wykonaw-
ców, usłyszeli na początek flagowy 
utwór Formacji Akces I pt. „W moim 
Ozimecku” w mixie z „Balem Ar-
lekina”. Po tym utworze nastą-
piła miła część oficjalna w której 
uczestniczyli pan wicemarszałek 
Roman Kolek, Izabela Damboń-
-Kandora oraz Barbara Kamińska. 
- Okres „dziadkowania” to zupełnie 
coś innego. Wspaniały czas, kiedy 
można w inny sposób zaangażować 
się w opiekę, wychowanie i pomoc 
niż przy własnych dzieciach. Jestem 
podwójnym dziadkiem. Jest coraz 
lepiej, coraz większa aktywność, 
dociekliwość, większa współpra-
ca z młodym pokoleniem daje 
dużo radości. Dziadkowie wspie-
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rają rodzinę, są bardzo potrzebni 
- wypowiedział się wicemarsza-
łek Roman Kolek.

Po oficjalnych przemówie-
niach i życzeniach dla wszystkich 
przybyłych babć i dziadków, na 
scenę wyszedł pierwszy z pod-
opiecznych Stowarzyszenia, Da-
wid Bac. Wykonał dla naszych 
gości dwa utwory pt „Wielka 
dama” oraz „Tyle było chwil”. 
Następnie na scenie pojawił się 
Zespół Akces w całej okazałości. 
Prawie czterdziestu członków 
zespołu zajęło całą scenę, nawet 
nasza pani Ela, która tym razem 
prowadziła cały koncert, zgubiła 
się w tym „tłumie”. Zespół przy-
witał przybyłych gości utworem 
„Kukułeczka” znajdującego się 
na naszej płycie FolkLove, na-
stępnie Kasia Juruć zaśpiewała 
„Siwy gołąbeczek” a Hania Ada-
miec „Welewetkę”. Podczas wy-
stępu Leny Mannsfeld w utworze 
„Szła dzieweczka do laseczka” 
publika dosłownie odpłynęła 
w zabawie z naszym zespołem, 
a gromkie brawa były nagrodą za 
wspaniale wykonany utwór. Ko-
lejne utwory potwierdziły że na-
sze babcie i dziadkowie potrafią 
się bawić przy dźwiękach takich 
piosenek jak „Wiła wianki” czy 
„W moim ogródeczku”. Ostatnim 
utworem w tej części koncertu 
była świąteczna „Pastorałka od 
serca do ucha”. Następnie Julia 
Dota wraz z zespołem wykonała 
utwór „Polska Madonna” z reper-
tuaru Maryli Rodowicz. Kolejnymi 
utworami naszej podopiecznej, 
tym razem solo, były „Niech żyje 
bal” oraz „Halleluja”. Na koniec 
swojego wystąpienia Julia zapre-
zentowała nam utwór „Wracam 
do domu” z repertuaru Justyny 
Steczkowskiej. 

Na zakończenie gali, jedna 
z naszych najmłodszych wokali-
stek, Paulina Paluszczak, wyko-
nała wraz z zespołem utwór „Nasi 
kochani babcia i dziadek” oraz 
pani Janina powiedziała wiersz 
Wisławy Szymborskiej, który 
bardzo rozbawił publiczność. 
Gromkie brawa były nagrodą 
dla wszystkich występujących 
za bardzo piękne występy oraz 
dla pani Eli za poprowadzenie 
gali. Podziękowania oraz bra-
wa otrzymał także Paweł Ekert, 
który prowadzi zajęcia wokal-
ne z zespołem, za wykonanie 
niezmiernie mozolnej pracy. 
Dziękujemy Panom Marszałkom, 
Andrzejowi Buła oraz Romanowi 

Kolek za zaproszenie, poczęstu-
nek i miłą atmosferę w tak niezwy-
kle ważnym miejscu jakim jest 
Filharmonia Opolska. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za wyróżnienie 
naszego Stowarzyszenia i oczywi-
ście polecamy się na przyszłość. 
Relacje z tego wydarzenia można 
obejrzeć pod adresem https://
youtu.be/Quqkv6Nio0Q.
* Wejście w 2020 rok z przytu-

pem * 
Jeszcze na dobre nie zaczę-

liśmy 2020 roku, a na koncie 
Stowarzyszenia pojawiły się ko-
lejne dwa osiągnięcia na skalę 
ogólnopolską. 

VI Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek w Pajęcznie co roku 
ściąga liczną rzeszę uczestników. 
Tak było i tym razem. Festiwal ma 
formułę konkursu, który jest prze-
znaczony dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych do 26 roku życia. Jurorzy 
mieli bardzo trudne zadanie, gdyż 
poziom Festiwalu z roku na rok jest 
coraz wyższy. W tym roku spośród 
nadesłanych zgłoszeń, których jak 
zapewniła jedna z organizatorek 
konkursu Martyna Młynarska-
-Modlińska jest bardzo dużo, wy-
łoniono 80 podmiotów w czterech 
kategoriach, które miały zawalczyć 
o miano najlepszego. 

18 stycznia w Bibliotece Publicz-
nej Gminy i Miasta Pajęczno odbyły 
się przesłuchania. Jury w składzie 
Anna Bystroń - Jajkiewicz, Marcin 
Jajkiewicz, Aleksandra Zuzewicz, 
Małgorzata Szarek oraz Beata 
Bednarz wyłoniło najlepszych lau-
reatów czyli z każdej kategorii po 
trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia. 
Jedynie w kategorii IV-zespoły, nie 
wyłoniono laureata wyróżnienia. Na-
sze Stowarzyszenie wystawiło swój 
pierwszy skład, który zakwalifikował 
się do przesłuchań a byli to w ka-
tegorii pierwszej Hania Adamiec 
w utworze „Oj Maluśki”, kategorię 
drugą reprezentowała Kasia Juruć 
z „Kolędą Maryi”, kategorię trzecią 
z solistów, uzupełniła Julia Dota 
z jej flagową „Lulajką”. W czwartej 
kategorii - zespoły, Stowarzyszenie 
reprezentowało osiem dziewczynek 
z zespołu dziecięcego „Akces I” 
w składzie Lena Bryja, Paulina 
Paluszczak, Hanna Adamiec, 
Kasia Juruć, Ania Kula, Emilia 
Daniel, Lena Mannsfeld i Emilia 
Korzeniec. Miło nam było usłyszeć 
gromkie brawa na zakończenie wy-
stępów solistek jak i zespołu. 

Jury po burzliwych naradach, 
wyłoniło laureatów konkursu, któ-
rzy zaprezentowali się na drugi 



dzień podczas Koncertu Galowego 
w pięknym kościele pw. Narodzenia 
Pańskiego w Pajęcznie. W kategorii 
solistów Julia otrzymała wyróżnie-
nie, a zespół, który wykonał kolędę 
„Przybieżeli do Betetlejem” z re-
pertuaru Arki Noego, wrażeniem 
scenicznym tak urzekł jurorów że 
otrzymał II miejsce i tym samym 
zaprezentował się przed szeroką 
publicznością w Pajęczańskim ko-
ściele podczas Koncertu Galowego.

Na koniec Koncertu, wystąpiła 
pani Beata Bednarz, obdarzona 
niezwykłym głosem wokalistka, in-
struktorka warsztatów muzycznych 
i gospelowych, szerokiej widowni 
znana jest m.in. z ze ścieżki dźwię-
kowej do filmu „Król lew”, gdzie za-
śpiewała tytułową piosenkę „Krąg 
życia”. Dla Pajęczańskiej publicz-
ności wykonała dwa utwory ze swo-
jej najnowszej płyty „Pospieszcie 
o wierni” oraz „Życzę Ci”. A na za-
kończenie tego pięknego koncertu 
wykonała wraz z wszystkimi laure-
atami utwór „Miłość na Święta. I tym 
pięknym akcentem pożegnaliśmy 
Pajęczno do przyszłego roku, bo 
mamy chrapkę na wyższe miejsca. 
Dziękujemy organizatorom za miłe 
przyjęcie, oraz za wspaniałą at-
mosferę.

Poza tym z ogromną przyjemno-
ścią reprezentujemy naszą Gminę, 
Powiat a często nawet wojewódz-
two na konkursach i występach. 
Mamy nadzieję że nasza współ-
praca z Radami Sołeckimi z naszej 
Gminy i nie tylko przyniesie korzyści 
dla obu stron. 

Ostatnio dużo koncertujemy 
i występujemy nawet w mediach. 
Promujemy naszą świąteczną płytę 
w TVP 3 Opole, gdzie na zaprosze-
nie redakcji zgłosił się prawie cały 

zespół. Podczas nagrania w telewi-
zji, zespół wystąpił z utworem „Pa-
storałka od serca do ucha”, który po 
programie w internecie ma ponad 
95 tysięcy odsłon. Nasi podopieczni 
wystąpili także w Radiu Opole oraz 
Doxa. Występujemy na koncertach 
w Filharmonii Opolskiej i galach zor-
ganizowanych przez Powiat Opolski 
oraz Urząd Marszałkowski. Cieszy-
my się z pochlebnych nam opinii , tu 
zacytujemy Marszałka Wojewódz-
twa „…dostaliśmy cynk, że Zespół 
Akces jest najlepszym zespołem 
dziecięcym w województwie…”, to 
dodaje nam ochoty do dalszej pracy, 
pracy z przyjemnością. 

A propos pracy, to właśnie za-
czynamy pracować nad nowym 
repertuarem, być może płytą, je-
śli uda się pozyskać środki, także 
prosimy tu każdego o wsparcie. 
Jesteśmy organizacją non pro-
fit, czyli działamy głównie dzięki 
Waszej darowiźnie, a każdy kto 
takową wpłaci na konto z naszej 
strony otrzyma prezent muzyczny 
w postaci płyty. Tym, którzy w prze-
szłości już takową darowiznę złożyli 
z całego serca, a raczej z całych 
czterdziestu serduszek dziękujemy. 
Obserwujcie Nas na stronie www.
stowarzyszenie-akces.pl oraz na 
naszych facebookowych fanpagach 
Stowarzyszenia oraz Zespołu Dzie-
cięcego Akces.

m.A.c

*** Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów „Akces” ***



Siatkówka oldboyów

Taropol najlepszy po raz trzeci
Raz w roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku rozgry-

wany jest turniej piłki siatkowej oldboyów, organizowany przez nauczyciela 
wychowania fizycznego Waldemara Jamróza pod patronatem dyrektora 
szkoły Dariusza Górniaszka. Czwarta edycja turnieju odbyła się w dniu 1 
lutego i wzięło w niej udział siedem zespołów - cztery męskie i trzy kobiece. 

Rozgrywki przeprowadzono sys-
temem każdy z każdym - mężczyźni 
do dwóch, a kobiety do trzech wy-
granych setów. Zmaganiom drużyn, 
odbywającym się równocześnie na 
dwóch boiskach, towarzyszyły duże 
emocje, ale równocześnie atmosfera 
dobrej sportowej zabawy. W rywalizacji 
mężczyzn zwycięstwo (po raz trzeci 
na cztery rozegrane turnieje) odniósł 
Taropol z Tarnowa Opolskiego. Drugie 
miejsce zajął Promil Ozimek, trzecie 
SMS Wysoka - Wrocław, a czwarte 
Baier Boys Wrocław. Wśród kobiet 
najlepszy okazał się Pinky Team Wro-
cław, drugie miejsce zajęły Girls Po-
wer Wrocław, a trzecie ,,18 +’’ Ozimek. 

Sędziami turnieju byli Andrzej 
Budny - mężczyźni i Paweł Szysz-
ka - kobiety, a w obsłudze turnieju 
pomagały uczennice SP nr 3. Wszyst-
kie drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i medale. Zespoły wybrały ze 
swoich składów najlepszego zawodni-
ka drużyny, który otrzymał statuetkę. 
Pamiątkowe puchary otrzymali nato-
miast najlepszy zawodnik i najlepsza 
zawodniczka całego turnieju. Nagro-
dy wręczał Waldemar Jamróz, który 
od uczestniczących drużyn otrzymał 
liczne podziękowania za organizację 
turnieju. 

J. Dziuban Turniej piłki siatkowej oldboyów - mecz.

Promil Ozimek zajął 2. miejsce. Potrójny zwycięzca - Taropol Tarnów Opolski.

„18+” godnie reprezentowały Ozimek.


