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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ W 2010 R. 

 

Tak jak i w poprzednich latach głównym celem TZK było gromadzenie i pogłębianie 

wiedzy o historii i bieżących problemach rozwoju Ziemi Kozielskiej oraz tworzenie 

warunków do powołania w Kędzierzynie-Koźlu samorządowego muzeum, które chroniłoby 

zabytki i pamiątki przeszłości, zaświadczało o bogatej, starej,  różnorodnej tradycji 

kulturowej naszego miasta. W szeregach stowarzyszenia działało zawsze wielu ludzi głęboko 

zainteresowanych dziejami tej ziemi i poświęcających bezinteresownie swój czas, talenty i 

umiejętności pomnażaniu wiedzy o niej oraz ochronie świadectw i pamiątek jej historii. 

Obecnie TZK zrzesza 172 członków w 2010 roku przyjęliśmy  w nasze szeregi 8 osób.  

Od 2002 roku w realizacji zadania „Ochrona i prezentowanie dziedzictwa kulturowego 

Ziemi Kozielskiej” korzystamy ze środków publicznych przyznawanych przez prezydenta 

Kędzierzyna-Koźla w drodze konkursu. Ponadto środki na naszą statutową działalność 

czerpiemy z wpłat osób przeznaczających 1% swojego podatku na ten cel oraz ze wsparcia 

sponsorów. Poniższa informacja przedstawia nasze działania w 2010 r.  

 

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane 

 

Zadania zaplanowane do realizacji w 2010 r. wykonaliśmy w niektórych dziedzinach w 

szerszym zakresie niż pierwotnie planowaliśmy: 

 Kontynuowaliśmy prace badawcze i popularyzatorskie, starając się wzbogacać 

wiedzę o przeszłości i bieżących problemach Ziemi Kozielskiej, a szczególnie 

Kędzierzyna-Koźla. 

 W lutym do rąk czytelników trafił tom „Kędzierzyn-Koźle. Kultura miasta, kultura w 

mieście”, stanowiący publikację materiałów XIV Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

Seminarium Naukowego” , które odbyło się 28.10. 2009 r. Książka pod redakcją 

naukową Edwarda Nycza, opublikowana w Wydawnictwie Instytut Śląski w Opolu 

została sfinansowana ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle i Towarzystwa Ziemi 

Kozielskiej. 

 We wrześniu ukazał się XIII tom „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich” wydany pod 

redakcją naukową Edwarda Nycza i Stanisława Senfta w PIN Instytut Śląski w 

Opolu. Publikacja została wydana dzięki darczyńcom i mecenasom Towarzystwa 

Ziemi Kozielskiej oraz dotacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 15 października odbyło się XV Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe na 

temat: „Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI 

wieku”, którego organizatorami byli Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla, Towarzystwo 

Ziemi Kozielskiej i Miejski Ośrodek Kultury. Wyniki swych prac badawczych na 

temat przemian dokonujących się w aglomeracji miejskiej utworzonej 35 lat temu i 

perspektyw rozwoju Kędzierzyna-Koźla prezentowali naukowcy z wielu ośrodków 

akademickich: Opola, Wrocławia, Katowic, Raciborza. Moderatorem seminarium był 

dr Edward Nycz. Dorobek tego seminarium jest przygotowywany do publikacji. 

 XV Seminarium towarzyszyła wystawa w Muzeum TZK „Kędzierzyn-Koźle. 

Wymiary życia miejskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów TZK”, 

udostępniona publiczności od 1 października 2010 r.  

 Jak w latach poprzednich dbaliśmy o to, by powstawały prace magisterskie i 

licencjackie, których tematy dotyczą naszego miasta. Studenci różnych uczelni 

korzystają ze zbiorów Baszty, powstają nowe prace pisane w oparciu o publikacje i 

dokumenty zgromadzone  w naszym muzeum. Obecnie posiadamy 34 takie prace o 

różnorodnej tematyce. Zbiory Baszty służą uczniom, studentom i wszystkim osobom 
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zainteresowanym historią oraz współczesnymi problemami Kędzierzyna-Koźla, 

stanowią ważne źródło wiedzy o regionie. 

 Dbamy o stałe uzupełnianie zbiorów o nowe eksponaty muzealne, publikacje, 

książki, fotogramy i dokumenty historyczne. Na bieżąco są one opracowywane, w 

miarę potrzeby naprawiane i konserwowane i udostępniane zwiedzającym.  

 Systematycznie przyjmujemy wycieczki organizowane przez wszystkie typy 

placówek oświatowych w naszym mieście, powiecie, a także przybywające z innych 

miejscowości w kraju i z zagranicy. Zapewniamy im pełną informację o posiadanych 

zbiorach, oprowadzamy po muzeum, w zależności od potrzeb przygotowujemy lekcje 

muzealne. 

 W trosce o sprawne funkcjonowanie Muzeum TZK wykonywane były we własnym 

zakresie niezbędne drobne naprawy sprzętów, urządzeń i wyposażenia, dzięki czemu 

Baszta była dostępna dla zwiedzających zgodnie z ustalonymi porami otwarcia.  

 

  2. Opis prac wykonanych w 2010 r.   

 

 Realizując cele sformułowane w statucie TZK oraz wynikające z umowy o dotację ze 

środków Urzędu Miasta szczególnie dużo uwagi i wysiłku poświęcaliśmy w 2010 roku 

pracom służącym popularyzacji wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miasta, 

inspiracji badań naukowych o tej tematyce, wzbogacaniu zbiorów muzealnych oraz 

wspieraniu zainteresowań i talentów artystycznych mieszkańców Ziemi Kozielskiej. Służyły 

temu następujące przedsięwzięcia: 

 W styczniu prezentowaliśmy w Baszcie wystawę „Kędzierzyńsko-Kozielskie zabytki 

i ich detale w fotografii Władysława Lichorobca”. Autor pokazał na barwnych 

wysmakowanych fotogramach, ile piękna kryje się w zapomnianych i często już 

zniszczonych budowlach przede wszystkim Koźla, Koźla Portu ale także pozostałych  

osiedli miasta. 

 Od lutego do maja wystawa „Swoje pasje i możliwości odkrywamy całe życie” 

ukazywała dorobek malarski Danuty Żalik i Urszuli Marciszewskiej, seniorek, 

członkiń sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście.   

 Wystawa „Radość tworzenia” od czerwca do sierpnia prezentowała prace seniorek, 

malarstwo Róży Wierzbickiej i Cecylii Łukasik oraz rzeźby, figurki z wosku Marii 

Kipki. 

 Od 1 października w Baszcie jest dostępna dla zwiedzających wystawa „Kędzierzyn-

Koźle. Wymiary życia miejskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów TZK”, 

przygotowana z okazji 35-lecia miasta. Jej scenariusz opracowała Krystyna 

Rutkowska, natomiast fotografie prezentowane na wystawie przekazali do zbiorów 

Muzeum TZK przede wszystkim Bogusław Rogowski i Tadeusz Płóciennik.  

 Kontynuowaliśmy zajęcia sekcji historycznej w ramach działalności Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, które w Baszcie prowadzi z seniorami  mgr Urszula Więcek, 

korzystając z eksponatów i dokumentów zgromadzonych w Muzeum TZK. W 

semestrze wiosennym odbyło się 17 spotkań. Od października, w roku akademickim 

2010/2011 sekcja historyczna kontynuuje pracę /9 spotkań/, wzbogacając ją także 

wycieczkami naukowymi /słuchacze zwiedzali wspólnie zabytkowe kościoły Koźla/. 

Średnio w zajęciach sekcji historycznej uczestniczyło17 osób. 

 Udzielaliśmy pomocy w docieraniu do literatury i dokumentów osobom, które 

poszukiwały wiedzy o regionie, przede wszystkim uczniom, studentom ale także 

wszystkim osobom zainteresowanym historią i bieżącymi problemami Ziemi 

Kozielskiej. Udzielaliśmy porad bibliograficznych /często wielokrotnie/ 58 osobom, 

korzystali oni także z naszych zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych.  

 Systematycznie staraliśmy się w miarę posiadanych środków uzupełniać zbiory 

muzealne, tworząc podstawę przyszłego muzeum miejskiego. W 2010 r. 

pozyskaliśmy 13 nowych eksponatów.        
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 Zbiory biblioteki muzeum wzbogaciły się w omawianym okresie o 56 tomów, wśród 

których są miedzy innymi nowości wydawnicze podejmujące problematykę 

Kędzierzyna-Koźla i regionu. Wśród najciekawszych należy wymienić: 10 tomów 

„Słownika gwar śląskich” pod redakcją naukową Bogusława Wyderki, Józefa 

Respondka „Polska Cerekiew. Dzieje parafii” i dwa albumy: „Architektura 

pogranicza polsko-czeskiego uwieczniona piórkiem” autorstwa Grzegorza Fuławki i 

Marzeny Szczepaniak oraz  Marii Różyńskiej „Sławięcice na dawnej widokówce”. 

39  pozycji pochodzi z darów lub są to własne wydawnictwa, pozostałe zostały 

zakupione.  

 Stale rozbudowuje się zbiór dokumentów historycznych, są wśród nich prywatne, 

rodzinne dokumenty, a także publikacje sprzed II wojny światowej, również w języku 

niemieckim przekazywane przez mieszkańców. Szczególnie cenny i bardzo 

różnorodny zestaw stanowi archiwum domowe dr Alfonsa Rataja, które właściciel 

przekazał do naszych zbiorów. Są w nim dokumenty historyczne dotyczące Ziemi 

Kozielskiej, stare publikacje, książki oraz czasopisma. Zbiór jest w trakcie 

opracowania i katalogowania. Po zakończeniu tych prac prowadzonych przez mgr 

Urszulę Więcek, będzie udostępniany publiczności.  

 Wiele uwagi poświęcaliśmy bieżącemu utrzymaniu w dobrym stanie zgromadzonych 

zbiorów, wyposażenia muzeum i budynku Baszty. Wykonywane były według potrzeb 

drobne naprawy /urządzeń sanitarnych, wyłączników elektrycznych, usunięcie zatoru 

w kanalizacji, naprawa instalacji odgromnikowej/, po powodzi musieliśmy usunąć z 

piwnicy znaczny wypływ wody gruntowej i zadbać o osuszenie piwnicy. Spośród 

prac konserwacyjnych i remontowych wykonanych w 2010 r. wymieńmy przede 

wszystkim: nadbudowanie po dwie półki nad regałami bibliotecznymi niezbędne, by 

zmieścić przybywające zbiory, remont i malowanie zabytkowych krzeseł i foteli, 

bieżące naprawy zegarów  oraz  bieżąca  konserwacja pozyskiwanych eksponatów.   

 Wykonano niezbędne przeglądy instalacji antywłamaniowej oraz naprawy 

kserokopiarek.    

 

3. Informacje o beneficjentach naszej działalności 

 

Prezentowane w Baszcie stałe i czasowe ekspozycje, zbiory biblioteczne oraz 

gromadzone dokumenty historyczne są udostępniane wszystkim zwiedzającym w godzinach 

otwarcia muzeum. Odwiedzają je często indywidualnie zwiedzający, czasem kilkuosobowe 

grupy rodzinne lub środowiskowe oraz liczne wycieczki szkolne przede wszystkim z terenu 

naszego miasta, ale również spoza Kędzierzyna-Koźla. Wielu zwiedzających  przybywa z 

różnych stron Polski, a także  z zagranicy. Wielokrotnie gościliśmy osoby indywidualne i 

grupy turystów z Niemiec, Francji, Ukrainy, Czech, Węgier. Wśród indywidualnie 

zwiedzających dużą grupę stanowią studenci i uczniowie zbierający informacje oraz materiały 

do różnych prac o tematyce związanej z dziejami i dniem dzisiejszym Ziemi Kozielskiej.  

Podobnie jak w poprzednich latach w 2010 r. gościliśmy w Muzeum TZK krajowych i 

zagranicznych gości, odwiedzających Basztę często w towarzystwie mieszkańców naszego 

miasta. Było to także miejsce spotkań przedstawicieli różnych środowisk społeczności 

Kędzierzyna-Koźla. Dla przykładu wymieńmy najliczniejsze i najciekawsze grupy 

odwiedzające nasze muzeum:  

 Grupa uczniów i nauczycieli z powiatu Hohenlohe w Niemczech wspólnie z goszczącymi 

ich przedstawicielami Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego i młodzieżą Zespołu Szkół nr 

1 im. Powstańców Śląskich. / 20. 04./ 

 Goscie z Czech, członkowie zespołu Citywalk./24. 05./ 

 Dzieci i nauczyciele z Czech uczestnicy projektu realizowanego wspólnie z Miejską 

Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu. /29.05./ 

 Grupa dzieci z opiekunami z Węgier uczestników projektu „Comenius” realizowanego 

wspólnie  z Publiczną Szkołą Podstawową nr 9. /02. 06./ 
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 Grupa młodzieży z Landau w Niemczech w towarzystwie goszczących ich uczniów I 

Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. /07. 06./ 

 Uczestnicy Kursu Przewodników Terenowych województwa opolskiego. /11.09./ 

 Reprezentacja Norwegii na Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. /14. 09./ 

 Spotkanie z artystami uczestniczącymi w Międzynarodowych Spotkań Malarskich 

„Kędzierzyn-Koźle 2010”. /20. 09./  

 Grupa turystów z PTTK Katowice. /14. 11./ 

Okazją do spotkań w Muzeum TZK są także kolejne uroczystości otwarcia nowych 

wystaw czasowych. Skupiają one często bardzo liczne grono osób z różnych środowisk 

naszego miasta. W roku 2010 odbyły się 3 takie spotkania. 

W 2010 roku odwiedziło Muzeum TZK ogółem 4382 osoby. W tej liczbie 921 

zwiedzających to byli uczestnicy wycieczek szkolnych zorganizowanych przez nauczycieli i 

wychowawców wszystkich typów szkół i przedszkoli z naszego miasta oraz powiatu, 420 

zwiedzających to uczestnicy zorganizowanych grup przybywający z innych miejscowości w 

kraju i z zagranicy. Pozostali goście to osoby indywidualnie zwiedzające muzeum i uczestnicy 

różnych spotkań i zajęć organizowanych w Baszcie.  

4. Wymierne rezultaty realizacji planów TZK   

 

Zbiory muzealne, archiwalne i biblioteczne Muzeum TZK wzbogaciły się w 2010 r. o 

wiele ważnych pozycji. Księgozbiór, w którym gromadzimy publikacje przede wszystkim 

poszerzające wiedzę o Ziemi Kozielskiej, zwiększył się o 56 egzemplarzy. 39 tomów 

pochodzi z darów, lub stanowią je własne wydawnictwa, a pozostałe książki zostały 

zakupione.  

W 2010 r. pozyskaliśmy 13 nowych eksponatów muzealnych, wśród których 

najcenniejszymi są: dziewczęcy śląski strój ludowy, ikona Matki Boskiej z Koźla autorstwa 

Zenona Wody, maszyna do szycia napędzana ręcznie, lampa z barki odrzańskiej do 

oświetlania burty, 3 obrazy Janiny Walas. 7 eksponatów to dary, pozostałe zostały zakupione. 

Ogółem zakupiliśmy eksponatów muzealnych i książek za sumę 2415,33 zł., w tym kwota 

546,93 pochodzi ze środków TZK.   

 Systematyczne wzbogacanie zbiorów muzealnych, dokumentów historycznych  oraz 

publikacji, ich porządkowanie i archiwizowanie sprawia, że Muzeum TZK może proponować 

społeczności naszego miasta i regionu ciekawą, stale aktualizowaną wiedzę o przeszłości i 

dniu dzisiejszym Ziemi Kozielskiej. Traktowane jest często przez mieszkańców i władze 

miasta jako wizytówka  Kędzierzyna-Koźla, chętnie prezentowane gościom przybywającym z 

daleka, z kraju i z zagranicy. 

5. Rola partnerów w działalności TZK   

 

W bieżącej pracy Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w 2010 r. współpracowało z: 

 Wydziałem Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

 Wydziałem Strategii i Promocji  UM, 

 Wydziałem Oświaty i Wychowania UM,  

 z odpowiednimi wydziałami kędzierzyńsko-kozielskiego starostwa powiatowego.  

Dotyczy to przede wszystkim naszych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, 

których celem jest budzenie zainteresowań przeszłością i współczesnymi problemami 

najbliższej ojczyzny, popularyzowanie wiedzy o Kędzierzynie-Koźlu i regionie oraz służenie 

pomocą uczącej się młodzieży i dorosłym w docieraniu do źródłowej wiedzy na ten temat. 

Oczywiście w tej pracy cenimy sobie przede wszystkim kontakty z placówkami 

oświatowymi wszystkich poziomów, od przedszkoli po szkoły podstawowe, gimnazjalne, 

średnie i wyższe.  

Aby ułatwić nauczycielom realizację problematyki regionalnej w pracy z młodzieżą 

przygotowaliśmy „Propozycje lekcji muzealnych /historia, wos/ dla uczniów gimnazjów i 

szkół średnich”, których realizacja w Baszcie może się odbywać z wykorzystaniem zbiorów 

muzealnych i archiwalnych Muzeum TZK, według tematyki wybranej przez nauczyciela. 
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Program opracowała mgr Urszula Więcek, jest nadal aktualny do wykorzystania w pracy z 

uczniami.  

W roku 2010 najbliżej współpracowaliśmy z oboma zespołami szkół ponadgimnazjalnych 

z Koźla, liceami ogólnokształcącymi w naszym mieście i Uniwersytetem Opolskim.   

Uczestniczyliśmy czynnie w organizacji wydarzeń kulturalnych, współpracując z 

Miejskim Ośrodkiem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną między innymi w 

przygotowaniu wystaw  i imprez takich jak obchody IV Dni Twierdzy Koźle. Prezentujemy 

delegacjom zagranicznym i krajowym gościom, wizerunek naszego miasta zmieniający się na 

przestrzeni wieków.  

W swojej działalności w 2010 r. współpracowaliśmy z innymi organizacjami 

pozarządowymi: 

 Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

 Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,  

 Towarzystwem Przyjaciół Sławięcic. 

Wymieniamy doświadczenia, wspólnie organizujemy wystawy, współuczestniczymy  

w  spotkaniach, staramy się wzajemnie wspierać podejmowane inicjatywy. Wspólnie ze 

Stowarzyszeniem UTW realizujemy w Baszcie warsztaty historyczne, w ramach których  

w roku akademickim 2010/2011 realizowany jest cykl „Region Opolszczyzny i jego 

społeczeństwo” oraz  „Kresy wschodnie  i ich rola w dziejach środkowej i wschodniej 

Europy”.  

Na uwagę zasługuje współpraca członków TZK z PIN Instytutem Śląskim w Opolu, 

Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Studiów 

Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w zakresie 

prowadzenia badań naukowych, pisania prac dyplomowych i artykułów naukowych przez 

pracowników w/w instytucji lub studentów. Jest to ważny przyczynek do budowy 

naukowo-intelektualnego wizerunku miasta. 

Informujemy również, że w dniu 11 grudnia 2010 r. odbyło się XXI Walne Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, które podsumowało pracę 

naszego stowarzyszenia w minionej kadencji 2006 – 2010 i wybrało nowe władze TZK:  

W skład Zarządu Towarzystwa Ziemi Kozielskiej wybrano: 

Prezydium Zarządu : Jerzy Drzewiecki - prezes, wiceprezesi: Edward Nycz i Halina Mińczuk  

Krystyna Rutkowska – sekretarz, Irena Czechowska- skarbnik  

Członkowie Zarządu: Małgorzata Krystyna Borecka-Wanat, Jerzy Chabałowski, Maria 

Klimek, Ryszard Pacułt, Tadeusz Płóciennik, Małgorzata Skrzypczak, Lucyna Witkowska, 

Zenon Woda.  

Komisja Rewizyjna:  Przewodniczący  -  Zbigniew Andrzej Hynek  

Członkowie Komisji: Adam Hryniszak, Irena Jasiorska, Michał Nowak, Krystyna Śliż  

  

  Zarząd Towarzystwa Ziemi Kozielskiej:   

 

     1. Małgorzata Krystyna Borecka-Wanat ……………………………………     

     2. Jerzy Chabałowski  ……………………………………………………….                             

                3. Irena Czechowska   ……………………………………………………….                            

                4. Jerzy Drzewiecki    ………………………………………………………..                               

                5. Maria Klimek   …………………………………………………………….                                     

                6. Halina Mińczuk …………………………………………………………….                                    

                7. Edward Nycz  ………………………………………………………………                                       

                8. Ryszard Pacułt ………………………………………………………………                                     

               9. Płóciennik Tadeusz   …………………………………………………………                            

              10. Krystyna Rutkowska ………………………………………………………..                            

              11. Małgorzata Skrzypczak  ……………………………………………………                      

              12. Lucyna Witkowska ………………………………………………………….                            

              13. Zenon Woda  ………………………………………………………………..                                   
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NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ 

 

Bilans na dzień 31.12.2010 r. 
 

 Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 

1 2 3 4 

AKTYWA   

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych   

2 Wartość firmy   

3 Inne wartości niematerialne i prawne   

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

1 Środki trwałe 0,00 0,00 

 a) grunty   

 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   

 c) urządzenia techniczne i maszyny   

 d) środki transportu   

 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 

2 Środki trwałe w budowie   

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie   

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1 Od jednostek powiązanych   

2 Od pozostałych jednostek   

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1 Nieruchomości   

2 Wartości niematerialne i prawne   

3 Długoterminowe aktywa finansowe   

4 Inne inwestycje długoterminowe   

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2 Inne rozliczenia międzyokresowe   

B. Aktywa obrotowe 31.192.46 24.217.73 

I. Zapasy 0,00 0,00 

1 Materiały   

2 Półprodukty i produkty w toku   

3 Produkty gotowe   

4 Towary   

5 Zaliczki na dostawy   
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II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 

     - do 12 miesięcy   

     - powyżej 12 miesięcy   

 b) inne   

2 Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 

    - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

    - powyżej 12 miesięcy   

 b) z tytułów budżetowych   

 c) inne   

 d) dochodzone na drodze sądowej   

III. Inwestycje krótkoterminowe 31.192.46 24.217.73 

1 Krótkoterminowe aktywa finansow 31.192.46 24,217.73 

 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

    - udziały lub akcje   

    - inne papiery wartościowe   

    - udzielone pożyczki   

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

    - udziały lub akcje   

    - inne papiery wartościowe   

    - udzielone pożyczki   

    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.192.46 24.217.73 

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 31.192.46 24.217.73 

    - inne środki pieniężne   

    - inne aktywa pieniężne   

2 Inne inwestycje krótkoterminowe   

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

 RAZEM  AKTYWA 31.192.46 24.217.73 

     

     

Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 

1 2 3 4 

PASYWA   

A. Kapitał (fundusz) własny 31.192.46 24,217.73 

I. Kapitał podstawowy 22.500.00 21.500.00 

II. Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   
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III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   

V. Kapitał z aktualizacji wyceny   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11.054.79 8.692.46 

VIII. Zysk (strata) netto -2.362.29 -5.974.73 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 

  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

    - długoterminowa   

    - krótkoterminowa   

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

    - długoterminowe   

    - krótkoterminowa   

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1 Wobec jednostek powiązanych   

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

 a) kredyty i pożyczki   

 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

 c) inne zobowiązania finansowe   

 d) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe                      

0,00 

                     0,00 

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 

    - do 12 miesięcy   

    - powyżej 12 miesięcy   

 b) inne   

2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

 a) kredyty i pożyczki   

 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

 c) inne zobowiązania finansowe   

 d) z tytułu dostaw i usług                       

0,00 

                      0,00 

    - do 12 miesięcy                      

0,00 

                     0,00 

    - powyżej 12 miesięcy   

 e) zaliczki otrzymane na dostawy   

 f) zobowiązania wekslowe   

 g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 0,00 0,00 
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 h) z tytułu wynagrodzeń   

 i) inne   

3 Fundusze specjalne   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1 Ujemna wartość firmy   

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

    - długoterminowe   

    - krótkoterminowe   

 RAZEM  PASYWA 31.192.46 24.217.73 

 

Data sporządzenia:    05 luty 2011 r 

    Sporządziła:    Buśko Antonina                                                                        Zatwierdził: 

    

 

ZARZĄD TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ 

1. MAŁGORZATA KRYSTYNA BORECKA WANAT …............................................................. 

2. JERZY CHABAŁOWSKI                                       ….............................................................. 

3. IRENA CZECHOWSKA                                         …............................................................. 
4. JERZY DRZEWIECKI                                            …............................................................         

5. MARIA KLIMEK                                                    …..............................................................        

6. HALINA MIŃCZUK                                               …..............................................................   

7. EDWARD NYCZ                                                   …..............................................................         

8. RYSZARD PACUŁT                                            …................................................................      

9. TADEUSZ PŁÓCIENNIK                                       ….............................................................. 

10. KRYSTYNA RUTKOWSKA                                 …...............................................................        

11. MAŁGORZATA SKRZYPCZAK                          …................................................................  

12. LUCYNA WITKOWSKA                                       …..............................................................     

13. ZENON WODA                                                   …...............................................................         
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 ZA 2010 r. 

 

 
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej działa na mocy przepisów prawa o stowarzyszeniach 

oraz postanowień statutu. Jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość 

prawną. 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarstwa 

Krajowego, rejestru sądowego sygn. sprawy: OP VIII NSKRS/5572/1/912 z dnia 

17.10.2001 r. jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą Towarzystwo 

Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.  

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, sygnatura sprawy Op.VIIINS-REJ.KRS/7247/4/802, przyznał Towarzystwu 

Ziemi Kozielskiej status organizacji pożytku publicznego. 

Działalność statutowa Towarzystwa prowadzona jest na rzecz ogółu mieszkańców 

gminy Kędzierzyn-Koźle przede wszystkim w zakresie podtrzymywania tradycji i 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspomagania rozwoju wspólnot i 

społeczności lokalnych, popularyzacji kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  

Towarzystwo gromadzi zabytki kultury duchowej i materialnej regionu, 

przechowuje je, zapewnia ich ochronę oraz udostępnia zwiedzającym, tworząc podstawy 

muzeum regionalnego. 

Celem działania Towarzystwa jest prowadzenie prac badawczych dotyczących 

historii Ziemi Kozielskiej, dokumentowanie bieżących zdarzeń i procesów zachodzących 

w naszym regionie, ich publikowanie oraz popularyzacja wiedzy o regionie wśród 

społeczeństwa.  

Zgodnie z umową o dotacji Nr TZK/3023-2-1/2010 pomiędzy gminą Kędzierzyn-

Koźle reprezentowaną przez Urząd Miasta w osobie V-ce Prezydenta Miasta – Piotra 

Gabrysza a Towarzystwem Ziemi Kozielskiej reprezentowanym przez Edwarda Nycza – 

Prezesa TZK, została przyznana dotacja z gminy dla TZK w wysokości 65.000 zł na 

realizację zadań związanych z działalnością Baszty. 

 

SYTUACJA FINANSOWA TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ ZA 2010 r. 

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

 

I   AKTYWA                                                                                                          24.227.73 

1. Zespół 0 – majątek trwały                                                                                

  a)  Wartość majątku trwałego  

        w tym: wyposażenie biura TZK na kwotę                                                           0 

2.  Zespół 1 – środki pieniężne i rachunki bankowe    

1) Kasa – saldo zgodnie z raportem kasowym na dzień 31.12.10 r wynosi           259.07 

2) R-k bankowy – saldo zgodne z wyciągiem bankowym i wynosi na 

dzień 31.12.10 r                       2.458.66 

LOKATY TERMINOWE         21.500.00 
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                                              ___________ 

                                                        23.958.66                                                        23.958.66  

3. Zespół 2 – rozrachunki i roszczenia w TZK po stronie Wn w aktywach                  0 

4. Zespół 3 – materiał  i towary w TZK po stronie Wn w aktywach nie występują.           0   

5. Zespół 4 – koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco: 

a) Koszty działalności operacyjnych, w tym zużycie mater. i energii  

cieplnej i elektr.  na rzecz jednostki                                                                      17.410.23    

b) Usługi obce – usługi wykonane bezpośrednio przez wykonawców 

obcych                                                                                                            4.182.64 

c) Wynagrodzenia i pochodne do wynagr.                                                       36.036.13 

d) Zakup – uzupełnienie zbiorów i obrazów                                                       1.871.00 

e) Remonty i konserwacje zabytków i zbiorów                                                   2.800.00 

f) Wydawnictwo TZK                                                                                         2.200.00 

g) Amortyzacja                                                                                                       x 

h) Organizacja wystaw                                                                                          500,00 

                                                                                                                     _____________ 

                                                                  Razem koszty pokryte z dotacji       65.000.00 

   

II   PASYWA 

GRUPA A – po stronie pasywów                                                                            24.217.73 

1.  Kapitał (Fundusz) własny TZK wynosi                                                               

     w tym: kapitał podstawowy                                                                                 21.500.00 

     na który składa się lokata             21.500.00 

     śr. na r-ku bank. Na 31.12.2010 r.               –  

2.  Wynik finansowy za lata ubiegłe     8.692.46 

     Wynik finansowy za 2010 r.         – 5.974.73                                                      2.717.73 

                                                                                                                            _____________ 

 

III   WPŁYWY OSIĄGNIĘTE W 2010 r.  – TZK   

w tym: środki otrzymane od sponsorów z tytułu reklam w wydawnictwie TZK oraz środki   

własne wynoszą:                                                              39.187.27 

  1.  Sprzedaż widokówek                                                                   180.30 

 2.  Sprzedaż książek                                                                         456.00 

 3.  Dobrowolne składki do skarbonki                                                 888.70 

 4.  Przychody finansowe ( odsetki od lokat  )                                     648.17 

 5.  Dział pożytku publicznego 1% odpisów od podatku                  2.753.10    

 6.  Składki członkowskie                                                                 1.278.00 

7. Wpłaty przekazane przez ZAK Spółka Akcyjna 

    w tym: skladka członkowska                    2.000.00 

              zapłata za rekl. W XIII Szkicach   2.000.00  

            umieszczenia materiałów w XV Kędz.-Koź. Semin. 

   Naukowym                                               2.000.00 
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  Zorganizowanie  wystawy fotogr. z okazji 35-lecia Kędz.Kożla 

                                                                     2.000.00    razem ZAK  8.000.00       

8. Wpłata przekaz. przez PUH PLUS Klimek 

             Kędzierzyn – Koźle                                                              2.000,00 

9. Urząd Miasta za  XIII Szkice Kędz.Kozielskie                      13.275.00  

10.Sprzedaż monet trzy kozły na podstawie umowy z Mennicą  

 w Pszczynie                                                                                      8.708.00    

  11.Rozwiazanie lokaty terminowej                                                    1.000.00    

  

 

WYDATKI POKRYTE  ZE ŚRODKÓW TZK                                     45.162.00 

W TYM: Prowizje bankowe                                                                       34.00 

INSTYTUT ŚLĄSKI OPOLE      FV57/09 i16/2010  i f-ra 35/10             30.152.00 

Wpis do KSR                                                                                              30,- 

Deleg. prac. TZK                                                                                        64.60 

Firma Fenix                       FV 53/S/10                                                       15.49 

CAREFOUR (TOWAR)     FV 157/283 i 157/2408                                        90,22 

Stolarz płyty drewniane f-ra 171/2010                                                      36.77 

Sped f-ra 856/m6                                                                                     16,01 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja f-ra za wodę za m-c XII/09                  41,73 

Stowarzyszenie Miłośników śląska fra 3/2010   (ALBUM SŁAWIĘCICE)         45,00   

 Telek. Polska za neostradę i rozm. telef. m-c XII/09  i m-c 12/10            270.14 

 Zapłata za antywirus do komputera                                                        130,66 

Laboratorium Fotograf. za wykonanie zdjęć                                            24,34 

Laboratorium Fotograf. za wykonanie zdjęć                                          252,- 

Laboratorium Fotograf. za wykonane zdjęć                                           125,59 

Zakup wieńców pogrzebowych dla członków TZK                                 150,00     

Stowarzyszenie Regionalne Warszawa                                                  100,- 

Gazeta Lokalna za reklamę                                                                    994,30 

Mennica Śląska w Pszczynie zapłata faktur za 3 Kozły                       8.676.00-   

Dom Chleba – zakup ciasta FV 66/10                                                     145,33 

Zakup towarów spożywczych w sklepach na                     

potrzeby organizowania wystaw                                                               60.93 

 ''Almar '' F-RA nR.162/10 za zakup towarów                                           57,88 

Umowy o dzieło za obsługę XIII Seminarium wraz z pochodnymi       2.604.85 

Sowa Tech f-ra nr.217/10 za napełnienie tuszu do drukarki                   110.00 

 Korekta kosztów do wyrównania przekroczonej dotacji                             0.16 

Faktura za konsumpcję na Zjazd delegatów   i Członków  TZK 

 i wybór nowego Zarządu                                                                        700.00                                                                                                                                               

 Unitrez f-ra nr 3302/10 za konserwację urządzeń monitorujących 

BASZTĘ                                                                                                  122.00  

Wykonanie nowych pieczątek dla nowych prezesów                               96.00 

Poczta Polska prenumerata                                                                     16.00 

 DOCHÓD -STRATA ZA 2010 R                                                       - 5.974.73 

                                                                           

RZYCHODY OSIĄGNIETE W 2010 r. wraz z dotacją wynoszą      104.187.27 

WYDATKI TZK WRAZ  Z DOTACJA WYNOSZĄ                            110.162.00 

STRATA  PONIESIONA W 2010 R. WYNOSI                                   - 5.974.73 

 WYNIK FINANSOWY ZA LATA UBIEGŁE WYNOSI                          8.692.46 



13 

 WOLNE ŚRODKI NA PRZYSZŁE LATA WYNOSZĄ                          2.717.73 

                                                                                                    ================           

 

Bilans został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) 

 

Opracowała: Antonina Buśko                                                           Prezes Zarządu 

 

ZARZĄD TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ 

1.Małgorzata Krystyna Borecka Wanat                                 …...................................... 

2.Jerzy Chabałowski                                                             …....................................... 

3.Irena Czechowska                                                              …...................................... 

4.Jerzy Drzewiecki                                                                 …....................................... 

5.Maria Klimek                                                                        …....................................... 

6.Halina Mińczuk                                                                     …....................................... 

7.Edward Nycz                                                                         …....................................... 

8.Ryszard Pacułt                                                                    ….......................................... 

9.Tadeusz Płóciennik                                                             …......................................... 

10.Krystyna Rutkowska                                                           …....................................... 

11.Małgorzata Skrzypczyk                                                        …........................................  

12.Lucyna Witkowska                                                               …........................................  

13.Zenon Woda                                                                        …........................................ 

Kędzierzyn-Koźle dnia 05 luty 2011r.  
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NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

(wariant porównawczy)  

ZA 2010 r. 

Lp Wyszczególnienie 
Rok 

poprzedni 

Rok 

bieżący 

A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 0,00 0 

 
od jednostek powiązanych 

  

I Przychody ze sprzedaży produktów  
  

II 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; 

zmniejszenie wartość ujemna)   

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
  

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
  

B Koszty działalności operacyjnej 62.500.00 65.000.00 

I Amortyzacja 0,00 0 

II Zużycie materiałów i energii 16.601.24 17.410.23 

III Usługi obce 3.646.03 4.182.64 

IV Podatki i opłaty 
  

V Wynagrodzenia 32.720.00  36.580.00 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4.632.93 4.956.13 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 4.899.80 1.871.00 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
  

C Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B ) – 62.500.00 - 65.000.00 

D Pozostałe przychody operacyjne 108.170.25 103.539.10 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
  

II Dotacje 62.500.00 65.000.00 

III Inne przychody operacyjne 45.670.25 38.539.10 

E Pozostałe koszty operacyjne 48.814.82 45.162.00 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
  

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
  

III Inne koszty operacyjne 48.814.84 45.162.00 

F Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E ) -3.144.57 - 6.622.90 
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G Przychody finansowe 782.28 648.17 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 
  

 
- od jednostek powiązanych 

  

II Odsetki, w tym 
  

 
- od jednostek powiązanych 

  

III Zysk ze zbycia inwestycji 
  

IV Aktualizacja wartości inwestycji 
  

V Inne 782.28 648.17 

H Koszty finansowe 0,00 0 

I Odsetki, w tym 
  

 
- od jednostek powiązanych 

  

II Strata ze zbycia inwestycji 
  

III Aktualizacja wartości inwestycji 
  

IV Inne 0,00 0,00 

I Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) -2.362.29 -5.974.73 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 
  

I Zyski nadzwyczajne 
  

II Straty nadzwyczajne 
  

K Zysk / strata brutto ( I+/-J ) -2.362.29 -5.974.73 

L Podatek dochodowy 
  

M 
Pozostałe obwiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie 

straty)   

N Zysk / strata netto (K- L-M ) -2.362.29 -5.974.73 

 

Data sporządzenia: 05 luty 2011 r. 

Sporządziła: Buśko Antonina  

 

Zatwierdził: ZARZAD TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ 

1.MAŁGORZATA KRYSTYNA 

BORECKA-WANAT.... 

2. JERZY CHABAŁOWSKI.. 

3. IRENA CZECHOWSKA. 

4. JERZY DRZEWIECKI  

5. MARIA KLIMEK. 

6. HALINA MIŃCZUK. 

7. EDWARD NYCZ  

8. RYSZARD PACUŁT. 

9. TADEUSZ PŁÓCINNIK  

10. KRYSTYNA RUTKOWSKA.  

11. MAŁGORZATA SKRZYPCZAK.. 

12. LUCYNA WITKOWSKA ….. 

13. ZENON WODA..  

 


