
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Aldona Koczur w imieniu wszyst-
kich zgromadzonych podziękowała 
Dorocie Kowalczyk wieloletniej Dy-
rektor Gminnego Zakładu Oświaty, 
która przeszła na zasłużoną eme-
ryturę. 

Podczas obrad radni uchwalili na-
stępujące uchwały: w sprawie uchwa-
lenia budżetu gminy na 2020 rok wraz 
z autopoprawkami; w sprawie uchwa-
lenia 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 gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi ode-
branymi z nieruchomości na terenie 
Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki 
tej opłaty; dwie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym; 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2019 r.; w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej oraz w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat z ty-
tułu zajęcia pasa drogowego.

Przedstawiono również protokół 

XV Sesja Rady Miejskiej w Ozimku:

Budżet na 2020
16 grudnia odbyła się ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Ozimku w 2019 

roku, radni podjęli 8 uchwał w tym budżetową na 2020 rok. Na wstępie 
uczczono minutą ciszy zmarłego Zasłużonego Dla Gminy Ozimek Krzysz-
tofa Spałka - prekursora i odkrywcę stanowiska paleontologicznego 
w Krasiejowie, które należy do największych i najciekawszych na świecie.

z kontroli wydatkowania środków na 
budowę i remonty dróg gminnych w 
latach 2017-2018. 

Ponadto przewodniczący poszcze-
gólnych Komisji przedstawili sprawoz-
dania z działalności komisji.

Widera

Tegoroczna edycja imprezy była 
w stylu disco. Były animacje taneczne, 

Przywitali Nowy Rok
To już tradycja w naszej gminie, że włodarze miasta wspólnie z miesz-

kańcami witają Nowy Rok na placu przed Domem Kultury. Również 
tym razem zebrało się kilkaset osób, którym najserdeczniejsze życze-
nia noworoczne złożyli Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka Zbigniew 
Kowalczyk oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku Aldona Ko-
czur. Ponadto obecni byli także Sekretarz Gminy Barbara Durkalec, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Elis i radna Paulina Musiał.

konkursy z nagrodami i duża dawka 
dobrej zabawy.

- Obowiązkowa segregacja 
śmieci. 

Nie będzie możliwości wyboru 
- segregować i płacić mniej, czy nie 
segregować i płacić wyższą opłatę. 
Obowiązek selektywnej zbiórki obejmu-
je wszystkich mieszkańców, bez wyjąt-
ków. Każdy ma obowiązek gromadzić 
i oddawać odpady posegregowane 

Zapłacimy więcej 
za brak segregacji

Informujemy, że 6 września 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Najważniejsze z nich to:

według ogólnych zasad w podziale 
na: papier, metale, tworzywa sztucz-
ne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz bioodpady.

 Jeżeli nie  będziemy prawidłowo 
segregować, gmina naliczy opłatę 
podwyższoną, w wysokości nie niż-
szej niż dwukrotna wysokość i nie 
wyższej niż czterokrotna wysokość 
obowiązującej stawki przy segrego-
waniu śmieci.  

 - Odpowiedzialność zbiorowa. 
W budynkach wielorodzinnych 

wprowadzono odpowiedzialność 
zbiorową. W zabudowie tego typu 
pojemniki na odpady komunalne są 
wspólne. Wystarczy, że chociaż jeden 

z mieszkańców nie będzie segrego-
wał śmieci - wtedy spowoduje to 
wzrost opłat dla wszystkich miesz-
kańców przypisanych do danej wiaty/
boksu/punktu śmietnikowego. 

Apelujemy aby dołożyć wszelkich 
starań o systematyczną i staranną se-
gregację odpadów komunalnych, przy-
czyniając się tym samym do poprawy 
stanu środowiska i wzrostu poziomu 
recyklingu

Zachęcamy do korzystania 
z Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Antonio-
wie, gdzie można oddać bezpłatnie  
posegregowane odpady np. od-
pady wielkogabarytowe, żarówki, 
elektrośmieci odpady pochodzące 
z remontu np. gruz, sanitariaty, itp. 
W PSZOK-u nie są odbierane odpa-
dy zmieszane.

Zbigniew Bahryj 
Kierownik Działu Rozwoju Gos-

podarczego Gminy i Ochrony 
środowiska UGiM w Ozimku



Uchwała została przyjęta więk-
szością głosów( 12 za, 1 przeciw, 1 
wstrzymujący). Obligacje komunalne 
w swej istocie spełniają funkcję kredytu, 
jednak są dla Gminy bardziej korzystne 
niż tradycyjny komercyjny kredyt ban-
kowy. 

Wynika to przede wszystkim z ela-
styczności w zakresie ustalenia terminów 
spłaty odsetek i wykupu obligacji, co 
zapewnia bezpieczeństwo w zakresie 
płynności finansowej budżetu. 

W 2019 roku wyemitowano obli-
gacje w liczbie 3 000 sztuk na łączną  
kwotę   3.000.000 zł  wyemitowane 
w następujących seriach:

Seria A19- obligacje 5 letnie o war-
tości nominalnej 1 000 000 zł,  termin 
wykupu w 2024

Seria B19- obligacje 6 letnie o war-
tości nominalnej 1 000 000 zł,  termin 
wykupu w 2025

Seria C19- obligacje 7 letnie o war-
tości nominalnej 1 000 000 zł, termin 
wykupu w 2026

W 2020 roku planuje się emisję 
obligacji w liczbie 7.000 sztuk na 
łączną kwotę 7.000.000 zł w następu-
jących seriach:

Seria D20- obligacje 8 letnie o war-
tości nominalnej 1 000 000 zł ,termin 
wykupu w 2027 

Seria E20- obligacje 9 letnie o war-
tości nominalnej 1 000 000 zł ,termin 
wykupu w 2028

Seria F20- obligacje 10 letnie o war-
tości nominalnej 1 000 000 zł , termin 
wykupu w 2029

Seria G20- obligacje 11 letnie o war-
tości nominalnej 2000 000 zł , termin 
wykupu w 2030

Seria H20- obligacje 12 letnie o war-
tości nominalnej 2 000 000 zł , termin 
wykupu w 2031

Gmina Ozimek posiada zobowiąza-
nia (kredyty) z lat poprzednich na wartość 
11.553.846,40 co stanowi 14,2 % plano-
wanych na 2020 rok dochodów Gminy. 
Obligacje w wysokości 10.000.000 zł 
zwiększą kwotę zadłużenia do wyso-
kości 21.553.846,40 zł czyli do 26,49 
% . Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia 
Gminy (według starej ustawy o finan-
sach publicznych) wynosi 60 % jej pla-
nowanych dochodów. Według nowej 

ustawy o finansach publicznych stosu-
je się indywidualne dla każdej gminy 
wskaźniki zadłużenia, o których mowa 
w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie 
z zapisami tej ustawy Gmina Ozimek 
również spełnia relacje (wskaźniki) po-
zwalające zwiększyć poziom zadłużenia. 
Możliwość dalszego zadłużenia została 
pozytywnie zweryfikowana i oceniona 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Opolu ( Uchwała Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu Nr 412/2019 
z dnia 31 października 2019 r. w spra-
wie opinii o możliwości wykupu obliga-
cji komunalnych przez Gminę Ozimek) 
zamieszczone na stronie BIP Gminy 
Ozimek - zakładka „finanse gminy”.  Pro-
gnozowany koszt obsługi obligacji (wg 
zmiennego oprocentowania WIBOR 6M 
+ marża dla poszczególnych serii obliga-
cji) do 2031 roku będzie się kształtował 
w granicach 2.400.000 zł. Gmina przez 
pierwsze lata będzie pokrywać wyłącznie 
koszty odsetek, natomiast wykup kapitału 
będzie rozłożony na 8 lat, począwszy od 
roku 2024, co pozwoli na dostosowanie 
do możliwości budżetu.

Emisja obligacji ma na celu sfinan-
sowanie planowanego deficytu budże-
towego roku 2019 i 2020 związanego 
z wydatkami na remont i modernizację 
dróg gminnych oraz na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze 
środków zewnętrznych .

Aktualna sytuacja ekonomiczna 
sprawia, że zachodzi konieczność po-
szukiwania zewnętrznych źródeł finanso-
wania inwestycji. Rynek kapitałowy daje 
Gminie do dyspozycji dwa podstawowe 
instrumenty: kredyt komercyjny oraz 
obligacje komunalne. Emisja obligacji  
kwoty 10.000.000 PLN pozwala zacho-
wać płynność finansową Gminy w roku 
2019 i 2020 nie angażując środków wła-
snych na realizację inwestycji drogowych, 
a także jest zgodna z przepisami ustawy 
o finansach publicznych. Emisja obligacji 
komunalnych zapewnia środki niezbęd-
ne na odbudowę i modernizację dróg 
gminnych a co za tym idzie podniesienie 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy, 
poprawiając jednocześnie jej wizerunek.

/-/Maria Błahuta
Skarbnik Gminy Ozimek

Obligacje komunalne na
remonty i modernizacje dróg

Rada Miejska w Ozimku uchwałą nr XII/23/19  z dnia 30 września 2019r. 
wyraziła zgodę  na emisję obligacji komunalnych  Gminy Ozimek oraz określiła 
zasady ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XIII/105/19 
z dnia 28 października 2019 r. o wartości 10.000.000 zł w latach 2019 r. 3.000.000,00 
zł i w 2020 r. - 7.000.000,00 zł . z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy Ozimek, w tym remonty i odbudowa dróg gminnych 
oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej. 

Szanowni Mieszkańcy
Jednym z elementów realizacji 

projektu pt. e-Ozimek - rozwój  cyfro-
wych usług było stworzenie aplikacji 
mobilnej  eObywatel-  która pozwoli 
funkcjonalnie korzystać z portalu w każ-
dym miejscu tylko przy użyciu telefonu.

Dzięki aplikacji szybko spraw-
dzisz:
• Należności wobec urzędu.
• Powiadomienia otrzymane z urzędu.
• Najnowsze wiadomości z Gminy.

 
Aktywacja aplikacji
Do aktywacji aplikacji potrzebne ci 

będzie konto na portalu mieszkańca 
- załóż go online, jeśli jeszcze go 
nie masz.

JAKIE KORZYŚCI DAJE APLIKACJA?

Aktualności, wydarzenia i po-
wiadomienia. 

Aplikacja oferuje błyskawiczny 
dostęp do gminnych aktualności i wy-
darzeń.

Mapa potrzeb - zgłaszanie pro-
blemów:

Aplikacja w bardzo prosty sposób 
pozwala na zgłaszanie różnych pro-
blemów czy usterek. Może to być np. 
niebezpieczne miejsce, awaria oświe-
tlenia ulicznego, problem z wywozem 
odpadów czy dzikie wysypisko śmieci.

Płatności:
Aplikacja w bardzo prosty spo-

sób pozwala na opłacenie należności 
gminnych (opłata skarbowa, podatki 
i opłaty lokalne).

W najbliższym czasie zostanie 
uruchomiony także kalendarz wywo-
zu odpadów wraz z powiadomieniami 
oraz integracja z regionalnym Syste-
mem Ostrzegania.

 
Zachęcamy do pobrania aplikacji 

za pośrednictwem sklepu Google Play 
oraz App Store, lub korzystając z kodów 
QR dostępnych poniżej.
Dla urządzeń z systemem Android:

Zachęcamy do korzystania
z aplikacji mobilnej  eObywatel

Gmina Ozimek jako beneficjent  środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakończyła realizację projektu 
pt. e-Ozimek - rozwój  cyfrowych usług.

Dla IPHONE:

ANTONIÓW
ul. Krótka, Leśna, Jaśminowa (od Biu-
ra Rach. do boiska)

BIESTRZYNNIK
Biestrzynnik-Dylaki , ul. Poliwodzka, 
Michalońska,
ul. Poliwoda

CHOBIE
ul. Polna (Tartak-Chobie)

DYLAKI
ul. Turawska (łącznik pomiędzy ul. 
Szkolną a Turawską), Jakuba, Szy-
mona, Ozimska

GRODZIEC
ul. Spacerowa, Ogrodowa, Często-
chowska II (od Robotniczej w str. Do-
brodzienia), Brzozowa (od ul. Dolnej 
w str. Ozimka), Klasztorna

KRASIEJÓW

ul. Piaskowa, Niwki, Robotnicza Szkol-
na (odnoga KREON), Pustki (PKP)

NOWA SCHODNIA
ul. Waryńskiego, Jelenia

MNICHUS
odnogi drogi powiatowej (cmentarz, 
boisko)

SCHODNIA
ul. Rzeczna, Długa ( odnoga przy Krzy-
żu), Polna (łącznik w polach)

SZCZEDRZYK
ul. Łąkowa

PUSTKÓW
ul. Polna, odnogi ul. Zielonej i Sło-
necznej

KRZYŻOWA DOLINA
ul. Boczna od ul. Powstańców Śl., 
polna

OZIMEK
ul. Dębowa, połączenie ul. Korczaka-Słowackiego -Sikorskiego i SP-3, ks. Kałuży 
(od biura rach Wiciak do rest. TARAS), ul. Powst. ŚL. w Schodni, parking ul. Lipo-
wa, Lipowa, Sportowa, przebudowa chodników na terenie Ozimka, dokumentacja 
ścieżki rowerowej Ozimek - Grodziec, boczna Brzeziny do wyspy Rehdanza

Wykaz dróg przewidzianych do realizacji
w latach 2019-2021

SOŁECTWA





W przyszłym roku docho-
dy budżetu gminy zaplanowa-
no w kwocie 81.344.179,00 
zł, natomiast wydatki na rok 
2020 w kwocie 90.369.842,00 
zł. Deficyt budżetowy to kwota 
9.025.663,00 zł, która zostanie 
pokryta z emisji obligacji komu-
nalnych ( kwota 7.000.000,00zł) 
oraz z wolnych środków o któ-
rych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych 
tj. wolnych środków jako nad-
wyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
wynikających z rozliczeń wyemi-
towanych papierów wartościo-
wych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych ( kwota 2.025.663,00 
zł) . 

Na inwestycje zaplanowa-
no 12.955.938,00 zł co stanowi 
niespełna 14,34 % zaplanowa-
nych wydatków. Dla porównania 
podczas zeszłorocznej sesji bu-
dżetowej na inwestycje w 2019 
zaplanowano 4,2 miliona złotych 
co stanowiło 6,57 % zaplanowa-
nych wydatków.

W ramach zadań inwestycyj-
nych zaplanowano min.:
• Budowę drogi gminnej po-

między torami PKP i ul. Sło-
neczną w m. Krasiejów- kwota 
2.996.662,99 zł

• Przebudowę i modernizację 
dróg gminnych w tym doku-
mentacja projektowa w kwocie 
7.160.000,00 zł 

• Dotacja do OSM Przyszłość 
na współfinansowanie bu-
dowy budynku mieszkal-
nego w Ozimku w kwocie 
300.000,00 zł

• Dofinansowanie zakupu 
samochodu bojowego dla 
OSP Szczedrzyk w kwocie 
400.000,00 zł

• Dotacje dla osób fizycznych 
do wymiany ogrzewania 
na ekologiczne w kwocie 
100.000,00 zł

W budżecie zabezpieczono 
również środki na :

• Fundusz sołecki 346.864,21 zł
• Budżet obywatelski miasta 

Ozimka 250.000,00 zł
• Dotacje dla OPP i Klubów 

sportowych 505.000,00 zł
• Dotacja dla Domu Kultury 

i Miejskiej i Gminnej Bibliote-
ki Publicznej 2.070.000,00 zł

W tym roku najwięcej, bo 
ponad 55,25 mln zł wszystkich 
wydatków pochłoną: oświata 
i wychowanie, edukacja, opie-
ka wychowawcza oraz rodzina 
i opieka społeczna ( z tego 30,83 
mln zł oświata a 30,31 mln zł 
opieka społeczna ). 

Również dużo, bo 8,11 mln zł 
pochłonie gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska 8,81 mln 
zł administracja publiczna. Na 
transport i łączność w 2020 roku 
gmina zaplanowała ok. 10,63 mln 
zł dzięki wyemitowanym obliga-
cjom komunalnym. 

PLANOWANE DOCHODY
GMINY NA 2020 ROK

I. SUBWENCJE: 
19.278.103,00 zł

II. DOTACJE NA ZADANIA ZLE-
CONE:                 21.537.027,00 zł 

(w tym: 17.310.000 zł  500+)

III. POZOSTAŁE DOTACJE: 
            1.901.148,00 zł

IV. DOCHODY WŁASNE: 
38.627.901,00 zł

w tym :
a/  PODATKI LOKALNE 

14.125.500,00 zł

b/ OPŁATY LOKALNE                 
4.650.400,00 zł

c/ DOCHODY Z MAJĄTKU
GMINY               898.660,00 zł

w tym sprzedaż mienia gmin-
nego:                   171.700,00 zł

d/ UDZIAŁY Z PODATKÓW 
 15.829.210,00 zł
w tym:
- z podatku PIT 992.800,00 zł

- z podatku CIT
14.836.210,00 zł

e/ INNE 3.122.331,00 zł

Na zmniejszone dochody 
wpływają miedzy innymi: obniżka 
PIT i zwolnienie z podatku do-
chodowego osób młodych, które 
odbierają samorządom dochód 
z tytułu udziału w podatku PIT. 
Obniżenie PIT oraz podniesienie 
kosztów uzyskania przychodów 
będzie kosztowało w sumie 9,6 
mld zł, w tym 4,8 mld zł stracą 
budżety samorządowe.  W przy-
padku gminy Ozimek nastą-
pi zmniejszenie dochodów 
o kwotę 205.179,00zł w sto-
sunku do 2019 roku.

Zaś zwiększone wydatki po-
wstały m.in. w wyniku gwaran-
towanych przez rząd podwyżek 
dla nauczycieli, których nie re-
kompensuje w pełni subwencja 
oświatowa oraz podwyżki płacy 
minimalnej, które pociągną za 
sobą wzrost cen usług świadczo-
nych dla gmin oraz zakupu ma-
teriałów.

Zmiany wynagrodzenia od 1 
września 2019r. dla pracowników 
pedagogicznych spowodowały

BUDŻET GMINY NA 2020
16 grudnia 2019 roku, w czwartek miała miejsce XV sesja 

VIII kadencji Rady Miejskiej w Ozimku na której radni przyjęli 
uchwałę nr XV/111/19 w sprawie budżetu gminy Ozimek na 2020. 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

podwyżkę wynagrodzenia za-
sadniczego  w wysokości 9,6% 
dla nauczycieli oraz, dodatkowo, 
zagwarantowały nauczycielom-
-wychowawcom klasowym  ( 
w tym i przedszkolnym) dodatek 
w wysokości co najmniej 300 zł 
miesięcznie za wychowawstwo.

Otrzymywane subwencje nie 
wyrównują zwiększonych wy-
datków, ponadto w 2020 roku 
subwencja oświatowa została 
zmniejszona o 713.875,00 zł, 
a subwencja równoważąca 
o kwotę 21.671,00 zł w stosunku 
do 2019r.). Natomiast subwen-
cja wyrównawcza zostałazwięk-
szona o kwotę 2.889.189,00 zł 
z uwagi na niski dochód podat-
kowy  gminy.

Na skutek podwyżek wy-
nagrodzeń dla nauczycieli któ-
re miały miejsce w 2019 roku 
w połączeniu z podwyższeniem 
wynagrodzenia minimalnego, 
które zacznie obowiązywać 
od 1.01.2020 roku spowoduje, 
że wydatki na wynagrodzenia 
w oświacie w gminie Ozimek 
wzrosną o ok. 600.000,00 zł .

/-/ Barbara Durkalec
Sekretarz Gminy Ozimek

Lp. TREŚĆ KWOTA

1. Świadczenia na rzecz pra-
cowników 428 650,00 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 23 511 554,00 zł

3. Wydatki statutowe jednostek 
oświatowych 3 304 600,00 zł

4.

Wspólna obsługa jedn. 
Samorz. Teryt.-(GZO) ob-
sługujaca realizację zadań 
w rozdziałach: 75085, 80113, 
80146, 80195, 85416, 85446, 
85495)

1 959 000,00 zł

Łaczny plan finansowy 
Oświaty na 2020 r 29 203 804,00 zł

Finansowanie:
1. Subwencja oświatowa 15 513 791,00 zł

2. Dotacje do rozdziałów 
80103,80104, 80149 649 524,00 zł

3.  Wpłaty rodziców (żywność 
+ opłata stała) 985 020,00 zł

4. ŚRODKI WŁASNE Gminy 12 055 469,00 zł

 Koszty utrzymania Oświaty w 2020 roku



Szkoła ta była wybudowana 
w 1904 r. i służyła jako placówka 
edukacyjna ośmioklasowa do 1964r. 
- momentu, gdy we wsi powstała 
nowa szkoła tzw. Tysiąclatka. Do 
lat 90-tych  w szkole uczyły się tylko 
dzieci młodsze. Później przez wiele 
lat obiekt stał pusty i nie był eksplo-
atowany. Obecnie w szkole mieści 
się siedziba Stowarzyszenia Miło-
śników Krasiejowa i Towarzystwa 
Społeczno - Kulturalnego Niem-
ców na Śląsku Opolskim, Biblio-
teka Publiczna, świetlica, Muzeum 
Paleontologiczne i wystawa histo-
ryczna. Autorem projektu, celem 
którego było pozyskanie środków 
finansowych na zorganizowanie 
wystawy paleontologicznej był 
Krzysztof Koźlik. Otwarcie mu-
zeum i remont szkoły były możliwe 
po zaadaptowaniu szkoły na potrze-
by muzeum dzięki zaangażowaniu 
i pracy społecznej członków SMK 
i mieszkańców (Horsta Konietz-
ko, Krzysztofa Koźlika, Wernera 
Klimka, Antoniego Misz, Paula 
Gottscholl, Bogdana Klimka, Flo-
riana Radzieja, Henryka Libery, 
Ryszarda Machnika, Zygmunta 
Wystracha, Zygmunta Lipoka, 
Damiana Czolka, Tomasza Szu-
berta, Artura Mścisza, Łukasza 
Widawskiego) oraz środkom finan-
sowym z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska, Urzędu 
Marszałkowskiego i Urzędu Gminy 
i Miasta Ozimek. Duży wkład pracy 
w powstanie muzeum miała dyrektor 
Muzeum Śląska Opolskiego pani 
Krystyna Lenart-Juszczewska. 

Oficjalnego otwarcia muzeum 
dokonano 21 stycznia 2005 roku, 
na rok przed powstaniem Pawilo-
nu Paleontologicznego na terenie 
JuraParku. Organizatorem wystawy 
było Stowarzyszenie Miłośników 
Krasiejowa oraz Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu. Aranżacji 
wystawy dokonali Marek i Maciej 
Mikulscy, zaś scenariusz ekspozycji 
opracował Krzysztof Książkiewicz 
z Uniwersytetu Opolskiego. Gablo-
ty wykonane zostały wg projektu 
architekta Romana Konietzko. 
Na uroczystość otwarcia przybyli 
przedstawiciele władz wojewódz-
twa z marszałkiem Grzegorzem 
Kubatem, władz powiatu, gminy, 
przewodniczący Stowarzyszenia 
„Dinopark” - Ryszard Galla, rek-
tor Uniwersytetu Opolskiego Jó-
zef Musielok, przedstawiciel PAN 
- prof. Jerzy Dzik. W dniu otwarcia 

Muzeum Paleontologiczne w Krasiejowie działa już 15 lat

Rocznica prawie okrągła
W styczniu tego roku mija 15 lat od otwarcia Muzeum Paleontolo-

gicznego w Krasiejowie, które  mieści się w budynku „Starej szkoły” 
w centrum wsi. 

poświęcenia placówki dokonał ks. 
Alojzy Malcherek. Eksponaty do 
muzeum zostały wypożyczone ze 
zbiorów Uniwersytetu Opolskiego. 
Stanowią je skamieniałości prehisto-
rycznych zwierząt triasowych (wiek 
ok. 225 mln lat) odkryte na terenie 
dawnej kopalni iłów w Krasiejowie 
(obojczyki, czaszki, kości żuchwy, 
kończyn i kręgosłupa należące do 
gatunku Metoposaurus krasiejowen-
sis, Paleorhinus sp., Cyclotosaurus 
intermedius, płytki kostne Stagono-
lepis olenkae).  

W muzeum znajdują się również 
plansze tematyczne przedstawiające 
historię odkryć paleontologicznych 
i wygląd zwierząt. W maju 2018r. 
staraniem obecnego  kustosza mu-
zeum i pracowników Uniwersytetu 
Opolskiego zbiory muzeum wzbo-
gacono o skamieniałości środkowej 
jury (ok.198 mln lat) z kamieniołomu 
w Faustiance oraz okazy dawnego 
morza kredowego (ok. 90 mln lat) 
z kamieniołomu „Odra”. Ponadto 
w muzeum zgromadzono kolekcję 
skamieniałości wapienia muszlowe-
go z kamieniołomów w Strzelcach 
Opolskich i Tarnowa Opolskiego. 
Na jednej z ścian członkowie Rady 
Sołeckiej- Jan Sklorz i Jan Bonk 
umieścili prace artystyczne  dokto-
rantów z Uniwersytetu Opolskiego 
tzw. Paleoart. 

Muzeum oferuje w sprzedaży 
różnorodne gadżety i pamiątki: oko-
licznościowe monety, widokówki 
współczesne i reprinty  dawnego 
Krasiejowa,  świeczniki,  kubki i kufle 
z wizerunkami zwierząt prehisto-
rycznych, płyty CD  z filmem Teresy 
Kudyby i Mariusza Przygody pt.”Di-
nozaury z Krasiejowa”, publikację 
Magdaleny Moj „Krasiejów. Obrazy 
z współczesnej pamięci zbioro-
wej”,  mapy okolicy i przewodniki 
turystyczne. Sprawami związanymi  
z organizacją  gadżetów zajmowa-
ło się kilka osób, w tym  głównie 
Werner Klimek. Przez wiele lat 
w sprzedaży muzealnej  dostępne 
były publikacje popularnonaukowe 
autorstwa Jerzego Dzika, Tomasza 
Suleja „ Pierwszy polski dinozaur” 
oraz „Krasiejów. Sensacyjne od-
krycia triasowych pra-dinozaurów”  
wydawnictwa Przygoda Studio,  
których nakłady się niestety już 
wyczerpały. 

Przez pierwsze trzy lata dzia-
łalności Muzeum odwiedziło ponad 
osiem tysięcy turystów z kraju i za-
granicy, co było możliwe dzięki pracy 

Uczestnicy międzynarodowej konferencji 3rd IMERP podziwiają okazy pa-
leontologiczne.

Uroczyste otwarcie w dniu 21.01.2005 r.

W czasie uroczystości zabrał głos przedstawiciel PAN - prof. Jerzy Dzik.



społecznej członków SMK,  którzy 
pełnili tzw. dyżury niedzielne oraz 
zatrudnionych stażystów- min. Se-
bastiana Klimka, Karolinę Wronę, 
Magdalenę Moj, Irenę Fiebich. 
Przez pewien okres czasu muzeum 
opiekował się Krzysztof Książkie-
wicz, doktorant UO. Przez ostatnie 
lata kustoszem muzeum jest Sylwia 
Widawska. 4 grudnia 2005 roku  
w kościele parafialnym w Krasiejo-
wie odbyła się premiera filmu Teresy 
Kudyby i Mariusza Przygody „Di-
nozaury z Krasiejowa” powstałego  
na zlecenie Stowarzyszenia Miłośni-
ków Krasiejowa. Do filmu dołączony 
został konspekt zajęć edukacyjnych 
autorstwa S. Widawskiej.

W styczniu 2006r. w muzeum 
pojawiła się ekipa TVP1 z War-
szawy, aby nagrać krótki filmik 
o zasobach muzeum emitowany 
w programie ogólnopolskim pt. 
„Ferie”. Przewodnikiem był wtedy 
Sebastian Klimek. W roku 2005 
min. za zorganizowanie wy-
stawy muzealnej pt. „Wędrów-
ka z najstarszym dinozaurem” 
wieś Krasiejów zajęła III miejsce 
w konkursie „Piękna Wieś Opol-
ska” oraz II miejsce w konkursie 
na „Najlepszy projekt”. W latach 
2005-2007 w muzeum zorganizo-
wane były zajęcia edukacyjne dla 
wielu odwiedzających Krasiejów, 
w tym grupy nauczycieli z Niemiec, 
uczestników Rajdu Rowerowego 
Samorządowców z gmin „Krainy 
Dinozaurów”, radnych Sejmiku 
Wojewódzkiego z Opola i Wrocła-
wia, grupy dziennikarzy z Polski, 
dyrektorów Stowarzyszenia Szkół 
Innowacyjnych, młodzieży w ra-
mach projektu „Świat Przyjaciół”, 
zagranicznych uczestników „Impresji 
plastycznych”, których podejmował 
Dom Kultury w ramach Dni Ozim-
ka, a także uczestników studyjnego 
wyjazdu  VI Europejskiego Kongresu 
Odnowy Wsi oraz wymian młodzie-
żowych z Ukrainy, Niemiec i Czech, 
które prowadziła Sylwia Widawska. 
W muzeum podejmowano też kil-
kakrotnie dzieci niepełnosprawne 
z gminy Ozimek. W sierpniu  2007 
roku w muzeum dokonano nagrania 
programu dla dzieci z cyklu „Tele-
wizja nieduża”  przez TVP3 Opole 
z udziałem Krzysztofa Książkiewicza 
z Uniwersytetu Opolskiego. 

W 2011r. Krasiejów uzyskał 
wyróżnienie za projekt „Krasiejów 
wsią turystyczną - adaptacja Starej 
Szkoły na potrzeby turystyki, edu-
kacji i muzealnictwa” w kategorii 
„Najlepszy projekt”. Zarząd Woje-
wództwa Opolskiego przyznał wtedy 

wsi status lidera w programie „Od-
nowa Wsi”.

W roku 2017 SMK nawiązało 
współpracę z powołanym w roku 
2016 Europejskim Centrum Pale-
ontologii Uniwersytetu Opolskiego. 
Porozumienie podpisali prezes SMK 
- Krzysztof Koźlik i prof. UO Adam 
Bodzioch. W tymże roku kustosz 
muzeum zorganizowała  dla dzie-
ci  Dzień Dinozaura. Podczas ferii 
zimowych w roku 2018 S. Widaw-
ska zorganizowała sześć spotkań 
dla dzieci, z tego dwa połączone 
z wizytą i zajęciami w muzeum. 

W roku 2018r. w Muzeum 
Paleontologicznym przebywali 
uczestnicy 3 Międzynarodowego 
Spotkania Młodych Badaczy w Dzie-
dzinie Paleontologii (3rd IMERP), 
uczestnicy Polskiej Konferencji 
Sedymentologicznej - POKOS 7 
oraz członkowie i sympatycy Sto-
warzyszenia Dolina Małej Panwi. 
Od kilku lat odwiedzają nas członko-
wie Paleontologicznych Towarzystw 
z Europy,  studenci z Belgii, Holandii 
i Wielkiej Brytanii.  

Rok później do muzeum zawitali 
min. uczestnicy rajdu rowerowego 
zrzeszeni w PTTK Racibórz, przed-
stawiciele LGD „Przeżycie Kulturo-
we Szwajcaria Frankońska - Leader 
Aktionsgruppe Kulturerlebnis Frän-
kische Schweiz” z Forchheim, którzy 
przyjechali do Polski w celu pozna-
nia „Krainy Dinozaurów”,  uczniowie 
z SP nr3 w Ozimku, z SP z Dębia,  
grupa  z koła TSKN w Roszowicach 
oraz turyści indywidualni z kraju 
i zagranicy. W listopadzie kustosz 
muzeum zorganizowała konkurs 
geologiczny dla uczniów kl. III A i 
B  z SP nr3 w Ozimku.  Przez cały 
czas funkcjonowania muzeum było 
odwiedzane corocznie przez dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Kra-
siejowie i uczniów byłego Gimna-
zjum nr 1 w Ozimku.  

W październiku 2019r. w mu-
zeum wymieniono trzy  okna, reszta 
czeka jeszcze na wymianę. Obecnie 
po wieloletnich pracach badawczych 
wystawa wymaga zmian aranżacyj-
nych, gdyż wiele treści zamieszczo-
nych na planszach edukacyjnych 
trzeba by zaktualizować. Planowane 
koszty tych zmian są jednak wysokie 
i Stowarzyszenie musi pozyskać 
na ten cel środki finansowe. Warto 
zainwestować, bo wystawa w ciągu 
15 lat swego istnienia przyciągnęła 
kilkadziesiąt tysięcy turystów oraz 
koneserów paleontologii nie tylko 
z Polski, ale z Europy i świata. 

Stowarzyszenie Miłośników 
Krasiejowa (SW)

W ramach spotkania seniorzy 
uczestniczyli w warsztatach prowa-
dzonych przez panią Halinę Oster 
i udziale Szkoły Super Babci i Su-
per Dziadka w Ozimku. Była terapia 
śmiechem, rozmowy, integracja. 
Seniorzy odwiedzili również Park 
Nauki i Ewolucji Człowieka w Kra-
siejowie a na zakończenie warsz-

Projekt polsko-czeski

„Nie stój obok”

W dniach 22-23.11.2019 gościliśmy w Ozimku seniorów z Ry-
marzowa w ramach projektu pt. „Nie stój obok”  współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska- Polska oraz 
ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. Projekt jest 
odpowiedzią miast partnerskich Rymarzowa i Ozimka na potrzeby 
mieszkańców w zakresie poznawania kultury obu miast i integra-
cji pokoleniowej.

tatów uczestniczyli w przepięknym 
koncercie zrealizowanym przez 
sekcje Domu Kultury w Ozimku.

Następnie w dniach 29-
30.11.2019 odbyła się rewizyta 
i nasi seniorzy wzięli udział w przy-
gotowanych dla nich działaniach 
w Rymarzowie.

Joanna Bachłaj



- Jaki to był rok dla przedsię-
biorstwa?

- Bardzo pracowity, wymagający od 
nas ogromnej, ponadnormatywnej ak-
tywności, symultanicznego zajmowania 
się wieloma zadaniami na raz, tak, aby 
zrealizować je z jak najlepszym skut-
kiem i nie popełnić przy tym błędów. I to 
wszystko w bardzo dynamicznie zmie-
niającym się otoczeniu gospodarczym 
i prawnym, w jakim przychodzi nam 
działać w ostatnich latach. Jak wia-
domo PGKiM jest przedsiębiorstwem 
o bardzo obszernym zakresie działania. 
W  zakresie działalności podstawowej 
działalności mamy zarówno gospo-
darkę wodociągową i kanalizacyjną 
(z kanalizacją deszczową włącznie), 
ciepłownictwo, gospodarkę odpado-
wą, w tym PSZOK, transport publiczny 
i specjalny, zarządzanie gminnym za-
sobem mieszkaniowym, administro-
wanie wspólnotami mieszkaniowymi. 
A to tylko działalności podstawowe, 
z których każda podlega często innym 
regułom i procedurom, innym, często 
bardzo skomplikowanym, obszernym 
i jednocześnie rygorystycznym przepi-
som prawa, które na dodatek ulegają 
dynamicznym i nie zawsze przemy-
ślanym i  zmianom. Działo się w roku 
2019 bardzo wiele, we wszystkich dzie-
dzinach i aspektach działania spółki. 
Do tego rok 2019 był kulminacyjnym 
momentem jeśli chodzi o realizację 
projektów inwestycyjnych związanego 
z budową kanalizacji w Pustkowiu, 
Schodni i Ozimku oraz systemem mo-
nitoringu sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. O wielu pomniejszych, 
acz również ważnych działalnościach, 
ale też problemach które musimy roz-
wiązywać PGKiM już nawet nie będę 
wspominał. I to wszystko w otoczeniu, 
które nie zawsze jest dla nas przyjaźnie 
nastwione. Efektywne prowadzenie 
takiej działalności, jaką zajmuje się 
spółka nie jest łatwe, a efektywne za-
rządzanie nią trudne i wymagające. 
Przy tej okazji chciałbym podziękować 
wszystkim współpracownikom, w tym 
zarówno kadrze kierowniczej PGKiM, 
specjalistom, brygadzistom, a także 
pracownikom operacyjnym wszystkich 
wydziałów i działów. Bez ich inwen-
cji, operatywności i wytężonej pracy 
w zgranym zespole to co robimy nie 
byłoby możliwe. Jestem z nich dymny. 
Przed nami kolejny, sporo wskazuje 
na to, że nie mniej intensywny i trudny 
rok, ale jestem przekonany, że razem 
damy radę. 

- Od 1 stycznia 2020 roku wszedł 
w życie nowy regulamin w zakre-
sie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych na terenie Gminy 
Ozimek, co to oznacza dla miesz-
kańców?

- PGKiM w swoim zakresie dzia-
łalności ma również eksploatację, 
modernizację i rozbudowę sieci ka-

Ambitne plany
Z Mirosławem Wiciakiem, prezesem PKGiM Sp. z.o.o.  w Antoniowie rozmawia Witold Żurawicki. 

nalizacji deszczowej. Sieci deszczowe 
przekazane zostały przez gminę do 
spółki z końcem 2014 roku, a na ich 
utrzymanie Rada Miejska przewidziała 
i uchwaliła stosowna stawkę w ów-
czesnej taryfie związanej z dostawą 
wody i odprowadzaniem ścieków. Po 
zmianie przepisów od początku 2018 
roku  deszczówka zaczęła podlegać 
zapisom regulaminu usługi użytecz-
ności publicznej zatwierdzanego przez 
Burmistrza Ozimka, a cena (stawka) 
tej usługi nadal ustalana jest uchwa-
łą Rady Miejskiej. Od początku 2020 
roku obowiązuje nowy, zmodyfikowany 
regulamin przyjęty na wniosek spół-
ki zarządzeniem Burmistrza i nowa, 
znacząco niższa od poprzedniej cena 
jednostkowa za 1m3 odprowadzonych 
wód opadowych lub roztopowych (po-
pularna deszczówka) przyjęta nową 
uchwałą Rady Miejskiej Ozimka. Ko-
nieczność wprowadzenia kolejnych 
zmian wynikała z nowych regulacji 
prawnych. Dotyczy to przede wszystkim 
regulacji w zakresie objęcia opłatami 
za usługi wodne (wielokrotnie wyższe 
niż dotychczasowe opłaty za korzysta-
nie ze środowiska) wód opadowych 
lub roztopowych pochodzących z tzw. 
powierzchni uszczelnionych, w tym 
z powierzchni dróg, parkingów, placów, 
ale także dachów i zadaszeń. Konse-
kwentnie usługobiorcy odprowadzający 
deszczówkę do systemu kanalizacji 
deszczowej muszą ponosić z tego tytu-
łu stosowne opłaty, wynikające regula-
minu tej usługi użyteczności publicznej, 
uchwały Rady Miejskiej oraz umowy 
świadczenia tej usługi. Objęcie tymi 
opłatami również powierzchni dachów 
i zadaszeń powoduje, że cena jednost-
kowa odprowadzenia 1m3 deszczówki 
znacząco została obniżona z uwagi na 
znaczny wzrost wielkości powierzchni 
odwadnianej objętej opłatami (z 3,88 
do 2,89 zł za m3), ale jednocześnie 
wzrosła liczba odbiorów, do tej pory 
tymi opłatami nie objętych. Dotyczy 
to nie tylko firm i instytucji, ale również 
większości wspólnot mieszkaniowych 
i niektórych posesji prywatnych. Warto 
dodać, że wszystkie te podmioty do tej 
pory korzystały z usługi odprowadza-
nia wód opadowych i roztopowych do 
systemu kanalizacji deszczowej, nie 
były jednak objęte opłatami, tak jak to 
miało miejsce w przypadku właścicieli 
i zarządców dróg czy parkingów. 

- Jakie plany na 2020 rok? Spół-
kę czeka duża inwestycja jaką jest 
modernizacja oczyszczalni ścieków, 
na jakim etapie jest ta inwestycja?

- Plany jak spółka - rozbudowa-
ne i ambitne. Dotyczą w zasadzie 
wszystkich obszarów działalności 
spółki. Rozpoczęcie bardzo potrzebnej 
i oczekiwanej modernizacji oczyszczal-
ni ścieków w Antoniowie jest jednym 
z najważniejszych wyzwań na najbliż-
szy rok. Wymaga to wielu niełatwych, 

specjalistycznych  działań przygoto-
wawczych na wielu płaszczyznach. 
Pracujemy nad tym projektem już od 
wielu miesięcy. W zasadzie pierwsze 
działania podjęliśmy jeszcze w roku 
2017, a stosowne informacje przeka-
zaliśmy Burmistrzowi i Radzie Miejskiej 
już w trakcie podejmowania decyzji 
o realizacji projektu inwestycyjnego bu-
dowy kanalizacji w Pustkowie, Schodni 
i części Ozimka, który właśnie wchodzi 
w końcową fazę. W 2019 roku udało 
się nam wypracować szczegółową kon-
cepcję tej modernizacji, która posłużyła 
do przygotowania wniosku o wydanie 
tzw. decyzji środowiskowej, kluczowego 
dokumentu, bez którego dalsze działa-
nia byłyby niemożliwe. Decyzję tą uzy-
skaliśmy w dniu 31 grudnia 2019 roku. 
Równocześnie pracujemy intensywnie 
nad pozyskaniem dofinansowania ze 
środków unijnych. Nie jest to proste, bo 
dostępność tych środków obecnie jest 
już bardzo ograniczona, ale mamy swo-
je pomysły w tym zakresie i jesteśmy 
pełni energii i nadziei. Przewidywany 
koszt modernizacji oczyszczalni to ok. 
25 mln zł, stąd bez takiego dofinanso-
wania  modernizacja byłaby delikatnie 
mówiąc - trudna. To oczywiście nie 
zmienia faktu, iż co najmniej ok. 40%  
to wkład własny, który musi pocho-
dzić z naszych środków, co jak sądzę, 
wspólnie z gminą uda się z pomocą 
pożyczek pozyskać. Zakres koniecznej 
modernizacji jest bardzo duży. Naj-
ważniejsze elementy to: gruntowna 
modernizacja przepompowni ścieków 
surowych, budowa automatycznej kraty 
do usuwania zanieczyszczeń  moderni-
zacja budynku wielofunkcyjnego wraz 
z sitopiaskownikim, budowa nowego 
reaktora biologicznego z nowym osad-
nikiem wtórnym,  przebudowa starego 
reaktora na zbiornik retencyjny, budowa 
nowej ze stacji zlewnej dla ścieków 
dowożonych,  modernizacja układu 
odwadniania osadu i wiele innych. Poza 
modernizacją oczyszczalni staramy się 
w miarę możliwości rozbudowywać 
sieć kanalizacyjną. No ale rok 2020 to 
również nadzór nad budową przyłączy 
kanalizacji sanitarnej w Schodni, Pust-
kowie i Ozimku, tak, aby osiągnąć za-
kładany i konieczny efekt ekologiczny.

W zakresie gospodarki wodnej 
nasze plany również obejmują ważne 
zadania, w tym m.in. modernizację 
stacji uzdatniania wody w Szczedrzyku 
oraz rozbudowę modernizacje sieci 
wodociągowej, w tym z uwzględnieniem 
jej możliwości zapewnienia wody na 
cele przeciwpożarowe.

Istotne plany spółki związane są 
także z gospodarka odpadami, trans-
portem osobowym oraz modernizacją 
wysłużonej substancji mieszkaniowej. 
W tym ostatnim przypadku sporo za-
leżało będzie od możliwości finanso-
wych limitowanych poziomem stawki 
bazowej czynszu, która jak na razie, 
nie pozwala na remonty i modernizacje 
w potrzebnym zakresie. 

No i oczywiście gospodarka cie-
płownicza. To bardzo poważny obszar 
naszych planów, nie mniej obszerny 
i skomplikowany niż wspomniana mo-
dernizacja oczyszczalni. Ogólnie rzecz 
biorąc analizujemy możliwości, ale rów-
nież prowadzimy aktywne przygotowa-
nia to tego, aby nasz ozimski system 
ciepłowniczy obejmujący zarówno 
wytwarzanie jak i  dystrybucję ener-
gii cieplnej mógł się stać tak zwanym 
efektywnym systemem ciepłowniczym, 
w którym m.in. produkcja w istotnej 
części jest oparta o inne źródła energii 
niż węgiel. Taki system może być bene-
ficjentem środków unijnych, co obecnie 
jest niemożliwe. Obecnie prowadzone 
są w tym zakresie analizy techniczne, 
organizacyjne, finansowe i prawne. 

Jeśli chodzi o nasze plany jest tego 
sporo i obszernie. Powodzenie zależy 
od bardzo wielu czynników i uwarun-
kowań, ale dołożymy wszelkich starań, 
bo są to projekty ważne dla mieszkań-
ców naszej gminy. Należy podkreślić, 
że ważniejsze plany spółki podlegają 
ocenie i zatwierdzeniu przez Radę Nad-
zorczą. Realizacja części z nich będzie 
wymagała również akceptacji nowego 
Burmistrza Ozimka, a w niektórych 
przypadkach stosownej uchwały Rady 
Miejskiej. 

- Dziękuję za rozmowę. 



Zakończony niedawno 2019 rok  
przyniósł wiele sukcesów dla Stowa-
rzyszenia na Rzecz Promocji Talen-
tów Akces, ale rok 2020 zaczął się 
jeszcze lepiej. Podczas piątkowego 
popołudnia 10 stycznia, podopieczni 
Stowarzyszenia: Julia Dota oraz 
Dawid Bac uczestniczyli w przesłu-
chaniach w jubileuszowym konkur-
sie V Jurajskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Łazach. Do konkursu 
przystąpili wraz z ponad tysiącem 
innych artystów czyli ok 220 pod-
miotów wykonawczych  z różnych 
stron Polski. Podczas dwóch dni 
przesłuchań w Miejskim Ośrodku 
Kultury w sześciotysięcznych Ła-
zach zaprezentowali się soliści, 
zespoły, duety i chóry. Zmagania 
uczestników oceniała komisja Jury 
w składzie: Magdalena Bednarkie-
wicz, Karolina Mrugalska oraz 
Piotr Tłustochowicz.

Dawid zaprezentował się z pa-
storałką Bardzo Cicha Noc a Julia 
zaśpiewała Lulajkę. Nominację do 
nagrody Grand Prix wraz z sześcio-
ma innymi solistami oraz dziesię-
cioma zespołami otrzymała nasza 
Julia, co już było wielkim osią-
gnięciem. Na koncercie galowym 
w sobotę 11 stycznia, usłyszeli-
śmy że główną nagrodę festiwalu 
czyli Grand Prix otrzymała Julia. 
Cieszymy się  bardzo i składamy 
ogromne gratulacje.

Ale na tym nie koniec sukcesów. 
Po piątkowych przesłuchaniach 
w Łazach, szybko przenieśliśmy 
się wraz z Julią na konkurs XXVI 
Międzynarodowego Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek w Będzinie. Julia, 

Wspaniały styczniowy weekend Akcesu. Historyczny sukces Julii Doty.

Podbiła Śląsk
Julia Dota zdobyła Grand Prix V Jurajskiego Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek oraz III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie.

która jako jedyna w swojej kategorii 
reprezentowała województwo  opol-
skie, przechodząc eliminacje w Do-
brodzieniu, zaśpiewała brawurowo 
swoją flagową kolędę Lulajkę. Do 
finałowych przesłuchań z ponad 
trzech tysięcy zgłoszeń przeszło 
ok 140 podmiotów wykonawczych. 

Jury w składzie dr hab. Ewa 
Biegas z Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach,  dr hab. Teresa Kra-
sowska, prof. UMCS z Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. 
Ks. Paweł Sobierajski, prof. AM z  
Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach 
wyłoniło laureatów konkursu w je-
denastu kategoriach. W kategorii 
solistów dorosłych, Julia zajęła III 
miejsce w tak prestiżowym kon-
kursie. Jest to zwieńczenie  ale nie 
koniec prawie siedmioletniej współ-
pracy z Panią Elżbietą Pisulą - Bie-
niecką oraz ze Stowarzyszeniem.

Julia jesteś wielka, dostarczasz 
nam wielu wzruszeń i bardzo pozy-
tywnych emocji. Takie sukcesy tylko 
utwierdzają nas w przekonaniu, że 
promowanie i wspieranie talentów 
ma sens.

Bardzo się cieszymy sukcesami 
i ogromnie gratulujemy.

Ze swojej strony dziękujemy 
organizatorom obu festiwali za 
wspaniałe przyjęcie, miły pobyt 
i niesamowite przeżycia.

Admin 

Konkurs ma na celu zbliżenie 
jak największej ilości młodych lu-
dzi, których łączy muzyka, tak or-
ganizatorzy zachęcają do wzięcia 
udziału w tym przedsięwzięciu. W 
tym roku przyciągnął rekordową 
ilość uczestników, a były to 43 pod-
mioty reprezentujące trzy kategorie. 
Kategoria  I to solista młodszy, i aż 
24 wykonawców w wieku do 13 lat 
włącznie, II kategoria to soliści starsi 

XIV edycja turawskiego konkursu zdecydowanie dla Akcesu

Łączy Nas Muzyka 
21 grudnia 2019 na długo zostanie zapamiętana w naszej pamięci 

za sprawą otwartego konkursu piosenki „Łączy Nas Muzyka”.

od lat 14 i w III kategorii występowały 
zespoły.

Bodajże po raz dziesiąty wy-
stąpili na nim przedstawiciele Ak-
cesu. W tym roku Zespół Akces  w 
składzie: Emilia Korzeniec, Lena 
Mannsfeld, Emilia Daniel, Hania 
Adamiec, Ania Kula i Paulina Pa-
luszczak zaśpiewał i zatańczył swój 
flagowy utwór, czyli mix „W moim 
Ozimecku” z „Balem Arlekina”. Tym 

razem w bardzo mocno okrojonym 
składzie ale nie miało to wpływu na 
wykonanie. Jury było co najmniej 
pod wrażeniem i przyznało zespo-
łowi III miejsce.  W kategorii młod-
szej Stowarzyszenie zaprezentowały 
Hania Adamiec, która  wykonała 
pastorałkę „Oj maluśki” w troszkę 
zmienionej aranżacji, którą oczywi-
ście możemy posłuchać na naszej 
płycie Akces Świątecznie,  oraz Ka-
sia Juruć z przebojem „Chłopak 
z drewna”. 

Indywidualnie, jako solistka, za-
prezentowała się wokalistka naszego 
zespołu Paulina Paluszczak, która 
wykonała brawurowo utwór „Drzwi 
do kariery”.  Nasza wschodząca 

gwiazdka tak zachwyciła jury swoim 
luzem scenicznym, że te przyznało 
jej 1 miejsce w swojej młodszej ka-
tegorii.

Kategoria starsza to czternastu 
wykonawców, a wśród nich nasi re-
prezentanci, czyli Dawid Bac i Julia 
Dota. Julia wystąpiła z utworem 
„Im Changing” z repertuaru Jen-
nifer Hudsongy, a Dawid rewela-
cyjnie wykonał  kolędę „Mizerna 
cicha”, która zdobyła uznanie 
wśród jurorów i tym samym zdo-
był pierwsze miejsce.

Gratulujemy wygranym oraz or-
ganizatorom za zorganizowanie po 
raz kolejny tak wspaniałej imprezy.

Akces



Zaskoczeniem i niespodzianką 
dla wszystkich była wizyta repor-
tera z telewizji TVP3 Opole, który 
przeprowadzał wywiady i przysłu-
chiwał się nagraniu.

Pani Justyna Marcińska 
z Radia Opole była kolejną oso-
bą odwiedzającą w studiu dzieci 
nagrywające płytę. Pani Justyna 
prowadzi audycję dla dzieci „Mała 
kultura” i wcześniej już odwiedziła 
naszą szkołę i gościła na antenie 
radia grupę „Śpiewamy Bo Chce-
my”. 

W Muzeum Polskiej Piosen-
ki było też wiele innych atrakcji. 
Uczniowie mogli posłuchać prze-

Nagrali płytę z kolędami
Uczniowie SP w Antoniowie:

29 listopada 2019 roku odbyła się wycieczka do Muzeum Pol-
skiej Piosenki w Opolu. Celem wyjazdu było zwiedzanie muzeum 
oraz nagranie płyty z kolędami przez uczniów należących do grupy 
„Śpiewamy Bo Chcemy” prowadzonej przez p. Annę Lubasińską - 
Tabaczniuk. Wizyta w prawdziwym studiu nagrań wzbudziła wiele 
emocji. Każdy mógł zobaczyć jak w profesjonalny sposób nagrywa 
piosenki pracujący w studiu pan Irek, który chętnie odpowiadał 
na pytania dzieci i dzielił się ciekawostkami dotyczącymi nagrań.

bojów z minionych lat, zobaczyć 
fotografie gwiazd i pamiątki zwią-
zane z Festiwalami Polskiej Pio-
senki w Opolu. Każdy z uczniów 
skorzystał z możliwości zagrania 
na perkusji. Powodzeniem cieszyło 
się też „wirtualne przymierzanie” 
strojów różnych gwiazd.

Wycieczka była bardzo udana. 
Dzieci były zadowolone z przygody 
jaką było nagranie płyty i składa-
ją podziękowania ludziom dobrej 
woli, którzy się do tego przyczynili. 

J. Gottwald



Jarmarki świąteczne w Szczedrzyku i Krasiejowie



Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczedrzyku

Największy w gminie

Dużym wysiłkiem wszystkich 
organizacji działających w Szcze-
drzyku, udało się przygotować nie 
tylko miejsce Jarmarku, ale przede 
wszystkim poczęstunek dla przy-
byłych na Weinachtmarkt gości. 
Każda z organizacji starała się za-
proponować jak najbardziej uroz-
maicone menu. I tak, na stoisku 
Mniejszości Niemieckiej królowały 
makówki, placki ziemniaczane, paj-
da chleba ze smalcem oraz herbata 
z wkładką. Szkoła częstowała kawą 
i ciastem, a przedszkole frytka-
mi i popcornem. Caritas oferował 
kiełbaski z rożna oraz pasztety 
i wekowane mięso. Największy 
zaś wybór mieli goście na stoisku 
Rady Sołeckiej, gdzie można było 
spróbować zupy rybnej i grzybowej, 
śledzi, gołąbków jarskich i zwy-
kłych, fasolki, bigosu, golonki ora 
smażonej ryby. Dla zziębniętych 
zimową aurą dostępne było grza-
ne wino. 

Każdy uczestnik jarmarku mógł 
znaleźć coś dla siebie i miło spę-
dzić czas muzyce.  W tym roku na 
scenie zaprezentowały się trady-
cyjnie dzieci z miejscowej Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola z pro-
gramem świątecznym. Ciekawy 
występ zaproponowała Kamila 
Halupczok, dla której był to debiu-
tancki występ jako solistki, przed 
tak dużą publicznością. Oczywi-
ście na swoim zwykłym, wysokim 
poziomie zagrała Orkiestra Dęta 
Szczedrzyk, której udało się nawet 
zachęcić do gościnnego wystę-
pu księdza proboszcza Marcina 
Ogioldę. Wykonał on wraz z Mar-
cinem Wilczkiem przebój Czerwo-
nych Gitar „Dzień jeden w roku” 

Największym zainteresowa-
niem cieszył się jednak występ 
kapeli ze Szczyrku „Góralska Hora” 
Pięknie wykonane kolędy i pasto-
rałki na góralską nutę, zgroma-
dziły pod sceną ciekawych tego 
rodzaju muzyki gości. Można było 
także wziąć udział w zabawie „Quiz 
Świąteczny” i wygrać ciekawe na-
grody, odpowiadając na kilka py-
tań związanych ze świątecznymi 
zwyczajami. Program artystyczny 
był na tyle bogaty, że trwał ponad 
godzinę dłużej, niż organizatorzy 
założyli w programie, ale do końca 
soliści i zespoły cieszyły się dużym 

Tradycyjnie w trzecią sobotę adwentu odbył się w Szczedrzyku 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Jak zwykle w centrum wsi , choć po 
raz pierwszy na odnowionym placu 1 Maja, rozłożona została scena 
wraz z namiotem, a wokół ustawione zostały kramy z rozmaitymi 
produktami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. 

zainteresowaniem publiczności. 
W trakcie Jarmarku, o godzinie 
siedemnastej, w obecności bur-
mistrza Zbigniewa Kowalczyka 
i przy akompaniamencie góralskiej 
kapeli, zapalono przygotowaną 
i ozdobioną przez Radę Sołecką 
choinkę. 

Oczywiście poza strawą dla 
ciała i ducha, można było na wy-
stawionych kramach zaopatrzyć się 
także w coś dla domu. Wyjątkowo 
bogato prezentowała się oferta 
ozdób świątecznych, od wyko-
nanych przez dzieci stroików, po 
profesjonale ozdoby z drewna. 
Niektórzy z wystawców nie prze-
widzieli tak dużego zainteresowa-
nia ich wyrobami i już po godzinie 
osiemnastej musieli przepraszać 
chętnych za brak towaru. Przygoto-
wane - wydawałoby się - w dużych 
ilościach wyroby, migiem zostały 
wyprzedane. Tak stało się m.in. 
na stoisku wędzarniczym, gdzie 
przygotowane wędliny, różne ro-
dzaje ryb i serów znalazły swych 
nabywców w ciągu trzech pierw-
szych godzin trwania Jarmarku. 
Wystawcy zapewnili jednak, że 
do następnej edycji przygotują się 
jeszcze lepiej i wyrobów już nie 
zabraknie. 

Choć pogoda nie była w tym 
roku łaskawa dla organizatorów, 
gdyż do godziny siedemnastej sią-
pił niewielki deszcz, to i tak czwarty 
już Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Szczedrzyku można uznać za 
bardzo udany. W podsumowaniu 
całej imprezy okazało się, że gości 
było o 20 procent więcej niż rok 
temu. Najbardziej zadowolonymi 
uczestnikami Jarmarku okazała się 
grupa 25 gości z Bytomia, przybyła 
dzięki akcji marketingowej Klau-
sa Leschika - przewodniczącego 
DFK, który tak zachwalał na spo-
tkaniu w Bytomiu nasz Jarmark, że  
mieszkańcy tego śląskiego mia-
sta postanowili sami to sprawdzić. 
W efekcie przeżyli bardzo ciekawy 
czas, umilony występami i ciepłą 
strawą. 

Dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie 
Jarmarku. Zapraszamy znowu rok.

Organizatorzy

 W rozświetlonych setkami lam-
pek namiotach pojawiły się  tłumy 
mieszkańców i gości z okolicznych 
miejscowości. Głównymi bohate-
rami wydarzenia były dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola  i Szkoły 
Podstawowej  w Krasiejowie ze 
swoimi opiekunkami: p. Do-
miniką Gerlich, p. Bogusławą 
Wieczorek  i p. Brygidą Skor-
ludą oraz  Zespół Regionalny 
z Dobrodzienia.  Dzieci tradycyjnie 
zaprezentowały piękny program ar-
tystyczny składający się z wierszy 
i piosenek  o tematyce świątecznej 
i mikołajkowej. 

Na jarmarku można było na-
być  przeróżne  ozdoby świąteczne 
przygotowane podczas wspólnych 
warsztatów  dzieci szkolnych  i  ich 
rodziców, pyszne ciasta upieczone 
przez rodziców przedszkolaków, 
kawę i herbatę  przygotowane 
przez członkinie Rady Sołeckiej  
czy też kakao ugotowane przez 
rodziców dzieci szkolnych.  Na pla-
cu swoje stoiska  ustawiły  również 
restauracja  El Gusto oferująca 
pyszny  bigos, żurek i pierogi  oraz  
Klub Sportowy  kuszący pachnący-
mi  kiełbaskami  z rożna i gorącą 
herbatą. Niedzielne popołudnie 
upłynęło wszystkim uczestnikom 
jarmarku w miłej i radosnej at-
mosferze. Zebrani śpiewali ko-
lędy i bawili się świetnie razem 
z DJ Norbertem, który wspaniale 
wprowadzał nas w świąteczny na-

Tłumy na „Jarmarku świątecznym” w Krasiejowie

Świetna zabawa
W niedzielne popołudnie dn. 8.12.2019r. na placu przed Starą 

Szkołą w Krasiejowie odbył się „Jarmark świąteczny - Weihnacht-
smarkt” zorganizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką, DFK i Klub 
Sportowy. 

strój.  Jarmark uświetnił  swoimi 
występami  dobrodzieński  Zespół  
Regionalny  oraz  duet  z Krasie-
jowa -  Weronika  Misz i Emilia 
Daniel.  Ważnym momentem dla 
dzieci było nadejście Świętego 
Mikołaja, który dźwigał w rękach 
ciężki wór z prezentami ufundo-
wanymi i przygotowanymi przez 
Radę Sołecką.  Wszystkie dzieci  
zostały obdarowane prezentami 
a następnie tańczyły w kółeczku 
razem z Mikołajem i rodzicami. 

Na krasiejowski  Jarmark zawi-
tała  przewodnicząca  Rady Miasta 
pani Aldona Koczur, która pogra-
tulowała  sukcesu organizacyjnego  
i złożyła zebranym  świąteczne 
życzenia. Organizatorzy Weih-
nachtsmarktu dziękują wszystkim 
osobom, które zaangażowały się 
w przygotowanie udanej imprezy: 
paniom, które pakowały paczki  
i koordynowały całość  wyda-
rzenia oraz tym, które  stały przy 
stoiskach, panom ustawiającym 
namiot, DJ- owi, nauczycielkom,  
które przygotowały dzieci do wy-
stępów, restauracji  El Gusto, Klu-
bowi Sportowemu,  wspaniałym 
dzieciom i ich rodzicom , Zespołowi 
Regionalnemu z Dobrodzienia , Mi-
kołajowi , elektrykowi Janowi Bonk 
oraz  osobom , które w sprawny 
sposób pomogły w składaniu na-
miotów w niedzielny wieczór. Do 
zobaczenia w  następnym roku!

S. Widawska


