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Tak się bawi, tak się bawi KGW!

– BABSKI COMBER
Tworków » Tłusty czwartek
rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Tradycyjnie ten dzień
w Centrum Kultury w Tworkowie zarezerwowany jest dla pań
z Kół Gospodyń Wiejskich. To
tutaj co roku gospodynie przejmują władzę organizując Babski Comber.
W pierwszy dzień „ostatków”
zahuczało w tworkowskim Centrum Kultury od święta zarezerwowanego wyłącznie dla
kobiet. Jubileuszowy, bo dziesiąty, Babski Comber w tym roku przypadł na 20 lutego. Podczas zabawy mężczyzny raczej
się nie uświadczy, a ewentualny intruz musi pożegnać się ze
swoim symbolem władzy, czyli
krawatem. Nie mniej jednak na
zaproszenie gospodyń przybyli na degustację pączków wójt
gminy Grzegorz Utracki wraz
z zastępcą wójta Wolfgangiem
Kroczek. Jak wiadomo, tradycji
musiało stać się zadość i panowie utracili swoje krawaty.
Ostatnie dni karnawału przed
czterdziestodniowym postem
należy spędzić wesoło, tak więc
i w Tworkowie poza degustacją pączków były też różne
konkursy, zabawy,
wspólne śpiewy.
W tym roku motywem przewodnim
babskiego spotkania
była Brać Cygańska.
To dziesiąty z kolei „Tłusty Czwartek”
w tworkowskim Cen-

trum Kultury zorganizowany
przez Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
wspólnie z kołami gospodyń
wiejskich gminy Krzyżanowice.
(lukbor)
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Aktualności w inwestycjach

Gminy Krzyżanowice

Fotowoltaika na dachu

szkoły w Krzyżanowicach
Mając na celu zwiększenie
produkcji energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych oraz
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 27 grudnia zostały odebrane prace związane z Montażem instalacji fotowoltaicznej
na dachu Szkoły Podstawowej
w Krzyżanowicach. To kolejny działanie gminy, mające na
celu ochronę wspólnego dobra,
jakim jest powietrze.
W ramach zadania na dachu
szkoły zamontowano 60 sztuk
modułów paneli fotowoltaicznych o mocy 310 kWp, produkujących prąd na potrzeby właOGŁOSZENIE

sne szkoły o mocy przyłączeniowej 18,6 kWp, ponadto wymieniono całkowicie rozdzielnię
główną wraz z zabezpieczeniami oraz uzupełniono instalację
elektryczna szkoły o wyłącznik
przeciwpożarowy. Szacowane
oszczędności w zakupie energii na rok przy obecnej instalacji prognozuje się na kwotę
11.270,00 zł
Łączna wartość zadania
inwestycyjnego wyniosła –
139.551,90 zł/brutto
Gmina na realizację przedmiotowego zadania otrzyma
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach
dofinansowanie w wysokości
13.796,00 zł oraz umarzalną pożyczkę w kwocie 104.013,00 zł.
Gmina posiada dokumentacje techniczną na kolejny
etap zadania. W bieżącym roku, planuje rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej
o 20,77 kWp.
Opr. Referat GP

Trwają prace związane z zadaniem pn: „Przebudowa budynku przejścia granicznego
w Chałupkach na Centrum
Górnej Odry”.
W ramach zadania planowana jest adaptacja budynku byłego przejścia na cele obsługi ruchu turystycznego i cele
edukacyjne.

W budynku zlokalizowane
będą następujące
pomieszczenia:

sala multimedialna,
pomieszczenie ekspozycyjne,
biblioteki,
pomieszczenie obsługi biurowej wraz z zapleczem,
 Zakres planowanych prac
budowlanych w obiekcie:
 zmiana układu i funkcji pomieszczeń na parterze, piętrze i w piwnicy,
 wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych,
 budowa kotłowni gazowej,
 wymiana stolarki okiennej,
drzwiowej,
 wykonanie termomodernizacji i elewacji budynku i dachu,
 zagospodarowanie terenu
wokół.
Koszt robót budowlanych:
wraz z nadzorem: 2.129.808,30
zł brutto.
Termin zakończenia: grudzień 2020 r.
Zadanie jest współfinanso




wane ze środków Europejskie- 37.143,40 zł
go Funduszu Rozwoju Regio- b. Kończą się prace związane
z zadaniem pn.: „Remont
nalnego w ramach Programu
ogrodzenia świetlicy wiejInterreg V-A Republika Czeska
– Polska 2014-2020. Projekt pt..
skiej w Owsiszczach” – za"Ekoturystyka - Atrakcje dorzedanie polega na wymianie istcza Górnej Odry".
niejącego ogrodzenia na ogroDofinansowanie wynosi 85%
dzenie z siatki panelowej.
kosztów kwalifikowalnych.
Koszt wykonania remontu
wynosi 11.992,50 zł
Wybrano wykonawcę na za- c. Trwa II etap prac związanych
danie „Przebudowa chodniz „Zagospodarowaniem teka i nawierzchni ul. Kościelrenu gminnego na ul. Wojnej w Krzyżanowicach”. W raska Polskiego w Owsiszmach inwestycji przebudowana
czach” – prace polegają na
zostanie jezdnia o nawierzchni
zagospodarowaniu terenu po
asfaltowej o długości 162 m. Na
częściowej przebudowie rowu
chodniku ułożona będzie nowa
melioracyjnego w szczególkostka oraz wyregulowane zoności wykonanie nasadzeń
i montaż elementów małej
staną kratki odprowadzające
wodę deszczową.
architektury (ławka, kosz na
śmieci)
Koszt inwestycji wynosi
99.950,49 zł
Koszt zadania wynosi
Termin zakończenia: maj 23.000,00 zł
Ogłoszono przetarg w związ2020 r.
ku z „Przebudową ul. Fabrycz1. Zadania realizowane nej w Chałupkach”. W ramach
w ramach funduszu sołeckie- zadania planowana jest przebugo w 2020 rok.
dowa jezdni na długości 210 m
a. Kończą się prace związane o nawierzchni asfaltowej. Przez zadaniem pn.: „Przebudo- budowany zostanie również
wa chodnika przy ul. Ogro- chodnik, zjazdy publiczne i indowej w Bieńkowicach – dywidualne oraz miejsca paretap V”. W ramach inwe- kingowe wraz z przebudową elestycji przebudowano chod- mentów odwodnienia.
nik o długości 158 m i 1,2 m
Planowany termin zakończeszerokości, o nawierzchni nia sierpień 2020 r.
z kostki brukowej.
Opr. Referat GP
Koszt inwestycji wynosi

SPROSTOWANIE
Dot. artykułu „Budżet gminy na 2020”

opublikowanego w numerze 1/2020 gazety Gminne Wieści
W akapicie dotyczącym wykazu największych inwestycji
planowanych na 2020 rok w gminie Krzyżanowice pojawił się
błąd redaktorski:
1. „Termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
2.396.478,49 zł) wkład własny nie-

kwalifikowany 503.029,34 zł – za
całość inwestycji 2.899.507,83 zł.”
PRAWIDŁOWY ZAPIS „Termomodernizacja budynku
SP Chałupki (w tym z udziałem
środków, o których mowa w art.
5 ust 1 pkt 2 i 3 2.396.478,49 zł)
wkład własny niekwalifikowany
503.029,34 zł – za całość inwestycji 2.899.507,83 zł.”

2. Zabrakło istotnej inwestycji - „Termomodernizacja
budynku SP Tworków (w tym
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
2.627.549,26 zł) wkład własny
niekwalifikowany 912.718,20 zlcałość inwestycji 3.540.267,46 zł”
(lukbor)

Termomodernizacja budynków szkolnych
Gmina Krzyżanowice » Kolejne budynki oświaty doczekają
się termomodernizacji. W tegorocznym budżecie znalazły się
środki m.in. na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w Bieńkowicach, Tworkowie i Chałupkach.
Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach - w budżecie na rok
2020 zostały zabezpieczone
środki na termomodernizację
obiektu w wysokości 146.595,00
zł. Gmina przymierza się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
Budynki Szkół Podstawowych w Tworkowie i Chałup-

kach przejdą termomodernizację. Zakres projektu obejmuje
prace wpływające na poprawę
efektywności energetycznej:
 prace termomodernizacyjne
obiektów,
 wymianę źródeł ciepła,
 montaż instalacji OZE,
 wymiana oświetlenia wewnętrznego na oprawy typu
LED.
W projekcie występują również prace bezpośrednio nie
wpływające na poprawę efektywności energetycznej obiektów, ale niezbędne z punktu
widzenia kompleksowości wykonywanych zadań - stanowią

one koszty niekwalifikowane
projektu.
Realizacja projektu wpłynie
na poprawę stanu środowiska
naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz
pyłów do atmosfery.
Wartość inwestycji SP Tworków - 3.540.267,46 zł
Wartość inwestycji SP Chałupki - 2.899.507,83 zł
Termin zakończenia obu inwestycji: 30-10-2020 r.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego.
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Ogólnokrajowy Konkurs
Punkt konsultacyjny XVIII
"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

CZYSTE POWIETRZE
w naszej gminie
Gmina Krzyżanowice » Od
6 marca 2020 r. na terenie naszej
gminy dostępny będzie punkt
konsultacyjny spółki Czyste Powietrze, która oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie
pozyskiwania ciepła i energii
elektrycznej dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Punkt konsultacyjny otwarty
będzie w każdy piątek w godzinach od 12:00 do 18:00 w świetlicy przy OSP Krzyżanowice.
Oprócz skorzystania z porady
i pomocy konsultanta będzie
można uzyskać dodatkowe informacje od pracownika urzędrzwiowej
du gminy, który zwykle będzie
 docieplenie przegród budowpełnić tam dyżur.
Program ma wymiar zarówlanych
no ekologiczny jak i ekonomicz-  montaż wentylacji mechany. Zainstalowanie nowoczenicznej z odzyskiem ciepła
snych źródeł ciepła, o mocach  instalowanie odnawialnych
dokładnie dopasowanych do
źródeł energii – instalacji fozapotrzebowania energetycztowoltaicznej oraz kolektonego budynku znacząco obnirów słonecznych.
ża zarówno szkodliwą emisję
oraz koszta pozyskania energii,
Program oferuje dwa rodzazwłaszcza cieplnej. Dzięki temu je wsparcia: bezzwrotne dotacje
spada tak koszt ogrzewania jak oraz korzystnie oprocentowai szkodliwa emisja.
ne pożyczki. Maksymalna wysokość dotacji jaką można uzyProgram przewiduje
skać to aż 53.000,00 złotych, przy
minimalnym koszcie inwestycji
dofinansowanie
następujących elementów 7.000,00 złotych W przypadku

inwestycji:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową
Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym
Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału
w XVIII edycji Ogólnokrajowego
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Co roku startuje w nim ponad tysiąc rolników z całej Polski, w tym kilkadziesiąt gospodarstw z województwa śląskiego. Ich właściciele mają okazję
do zaprezentowania swoich
warsztatów pracy i osiągnięć
zawodowych, a także zdobycia
cennych nagród na każdym
etapie konkursu – regional-

nym, wojewódzkim i centralnym. Główną nagrodą w konkursie jest podobnie do lat poprzednich także ciągnik rolniczy,
ufundowany przez prezesa Kasy,
dr Aleksandrę Hadzik.
Konkurs promuje zasady
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Jest największym spośród wielu działań
prewencyjnych prowadzonych
przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób
zawodowych rolników. Udział
w nim mogą brać zarówno duże,
jak i małe gospodarstwa rolne.
Realizację Konkursu wspierają samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne
rolników, producenci środków
produkcji dla rolnictwa.

Ważne terminy:

 17 kwietnia 2020 roku nieprzekraczalny termin zgłoszenia udziału do konkursu
 do 29 maja - zakończenie etapu regionalnego
do 22 czerwca - zakończenie
etapu wojewódzkiego
 czerwiec - lipiec - wizytacja
gospodarstw finałowych
 finał podczas największej
rolniczej wystawy plenerowej w Europie, jaką jest
Międzynarodowa Wystawa
Rolnicza AgroShow organizowana w Bednarach.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty: formularze
i regulamin konkursu, znajdują się na stronie internetowej
KRUS.

gdy planowana inwestycja jest
droższa, możliwe jest uzyskanie
na pozostały jej zakres pożyczki. Środki te są dystrybuowane
poprzez Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ponadto przy realizacji takiego zadania możliwe jest skorzystanie z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, jej wysokość wynosi również 53.000,00
złotych, a dotyczy ona wydatkowanych środków własnych,
również w postaci pożyczki lub
kredytu, nie obejmuje jedynie
wydatków pozyskanych ze środków bezzwrotnych.

 likwidację starego źródła ciepła na paliwo stałe
 zakup i montaż nowego źródła ciepła
 wymianę stolarki okiennej i

Punkt Konsultacyjny
Świetlica przy OSP Krzyżanowice
każdy piątek w godzinach 12:00-18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIE Z BDO
OGŁOSZENIE PŁATNE

Termin szkolenia:

 I termin: 6 marzec br. (piątek) godzina 9:00
 II termin: 16 marzec br. (poniedziałek) godzina 9:00
Miejsce:
Gościniec Nad Strumykiem
ul. Rymera 13, 47-460 Zabełków
Koszt szkolenia:
 zwolnienia z rejestracji w BDO
250,00 złotych netto
3. Elektroniczna Baza danych
Temat szkolenia: Baza danych
o produktach i opakowao produktach i opakowaniach
niach oraz o gospodarce
oraz o gospodarce odpadami
odpadami:
 logowanie do systemu BDO
(BDO)
 nawigacja w systemie BDO
4. Elektroniczny moduł wnioProgram szkolenia:
1. Wstęp
sków
2. Zmiany w przepisach:
5. Sporządzanie i obieg Kar nowe zasady składania wnioty Przekazania Odpadów
sków
(KPO)

6. Sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów (opartej na
KPO)
7. Elektroniczny moduł sprawozdawczości
dowiska z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej
Osoba prowadząca szkolenie: współpracy z przedsiębiorstwaJoanna Nawrocka – wy- mi w zakresie outsourcingu śrokształcenie wyższe mgr inż. dowiskowego (kompleksowa obochrony środowiska (Poli- sługa firm w zakresie ochrony
technika Śląska), konsultant- środowiska). Obecnie prowadzi
ka w dziedzinie ochrony śro- własną firmę doradczą w zakre-

sie ochrony środowiska.
Każdy uczestnik szkolenia
otrzyma materiały do pobrania w wersji elektronicznej oraz
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Uczestnicy posiadający profil zaufany (należy znać dane do

logowania w ePUAP) będą mieli możliwość złożyć elektroniczne wnioski o wpis/aktualizację
konta BDO.
Ilość miejsc ograniczona, zapisy pod nr tel.: 734 446 721,
32/419 60 29 wew. 120 lub mailowo: biuro@starconsulting.pl
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KRÓTKO
30 styczeń
W Urzędzie Gminy odbyło się z spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich gminy Krzyżanowice
w sprawie rejestracja kół do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3 luty
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w Jubileuszu 100-lecia ziemi
hluczyńskiej w Dolnym Beneszowie –
podziękowałem za dobrą współpracę,
wspólne projekty gminy z SOH.
4 luty
Rozpoczął się proces przekazania budynku dworca kolejowego w Chałupkach.
6 luty
Spotkanie w Euroregion Silesia w Raciborzu na temat naborów i przyszłych
projektów.
Wójt gminy uczestniczył w koncercie
noworocznym w Opolu na zaproszenie Konsula RFN.
7 luty
Wójt gminy uczestniczył w konferencji
w Katowicach w Regionalnym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli dot. projektu
dwujęzyczności w przedszkolach wraz
z dyrektorami przedszkoli naszej gminy.
13 luty
W urzędzie gminy odbyło się Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej – uczestniczył Zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek.
15 luty (sobota)
Zastępca Wójta Gminy uczestniczył
w walnym zebraniu OSP Roszków
17 luty
Spotkanie z nowo powołanym zespołem
interdyscyplinarnym w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Tworkowie.
18-19 luty
Wójt gminy uczestniczył
w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Interreg V-A w Jeleniej Górze. Podejmowano decyzje dotyczące projektów z powiatu raciborskiego i ościennych gmin a także projektu gminy Krzyżanowice wspólnego
z gmina Szylerzowice - „Śladami rodów
Eichendorffów, Rottschildów i Reiswitzów”, dotyczącym rewitalizacji budynku Szerholz w Tworkowie.
Zastępca Wójta Gminy uczestniczył
w Konwencie Samorządów Powiatu Raciborskiego w Wiśle, na którym
omawiano m. in. inwestycje, transport
zbiorowy PKS, powstanie związku międzygminnego oraz sprawy bieżące.
18 luty
Skarbnik gminy Michał Marek uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet
Koła Gospodyń Wiejskich z Chałupek.
20 luty
Wójt gminy uczestniczył w konferencji Silesianka w Ostrawie nt.: realizacji projektu budowy wież widokowych
w Euroregionie Silesia oraz współpracy i przygotowań do nowego programu
na lata 2021-2027. Uczestniczyli również pracownicy referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Podczas
konferencji nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu na maskotkę projektu
Silesianka – wyróżnienie w konkursie
otrzymała Justyna Wiącek z kl. VII SP
Krzyżanowice.
21 luty
Spotkanie z Wicemarszałkiem województwa śląskiego w urzędzie miejskim w Kuźni Raciborskiej w sprawie
projektów gminy Krzyżanowice.
22 luty (sobota)
Zastępca Wójta Gminy uczestniczył
w walnym zebraniu OSP Chałupki oraz
Nowa Wioska.
24 luty
Wójt gminy uczestniczył w konferencji
dot. strategii rozwoju miasta i gmin powiatu raciborskiego na zamku piastowskim w Raciborzu. Odbyły się również
warsztaty, w których uczestniczyła kierownik referatu gospodarki przestrzennej Anna Krzykała oraz kierownik referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych Ewa Widera.
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Sport w Gminie Krzyżanowice
XVII Sesja Rady Gminy
Krzyżanowice Kadencji 20182023: Na pierwszej w tym roku sesji radnym została przedstawiona informacja o sporcie
w gminie Krzyżanowice. Temat
przedstawił wójt gminy Grzegorz Utracki.
Sport to kluczowy element
w życiu każdego człowieka. Już
od najmłodszych lat systematyczne jego uprawianie nie tylko wzmacnia naszą kondycję fizyczną , pozytywnie wpływając
na stan naszego zdrowia, ale
co najważniejsze uczy takich
wartości jak: tolerancja, szacunek, poczucie sprawiedliwości, poczucie wspólnoty. Sport
kształtuje charakter, uczy dyscypliny i współpracy, zwiększa
pewność siebie i nasze zadowolenie z życia.
Sport w Gminie Krzyżanowice to nie tylko kluczowy, ale
i nieodzowny element życia jej
mieszkańców. Już od wielu lat
władzom gminy przyświeca
cel stworzenia zarówno odpowiednich warunków do rozwijania talentów i umiejętności
sportowych wśród dzieci młodzieży, jak i atrakcyjnej oferty
uwzględniającej zainteresowania wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Systematycznie każdego roku samorząd gminy finansuje nowe
inwestycje mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej w skład której na dzień dzisiejszy zaliczamy m.in.: boiska wielofunkcyjne,
boiska do piłki siatkowej, place
zabaw, siłownie plenerowe, letni
basen a nawet skate park i przystanie kajakowe. Działalność
sportowa w gminie realizowana jest przez wszystkie placówki
oświatowe, tj. 4 Szkoły Podstawowe, 4 Przedszkola, 2 Zespoły
Szkolno- Przedszkolne , 6 Ludowych Klubów Sportowych oraz
przez Gminny Zespół Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki.

 Międzynarodowy Turniej
Oldbojów w Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice 06.07.2019 Chałupki

Wydatki Gminy
Krzyżanowice
w 2019 roku na działania
z zakresu kultury
fizycznej

Gmina Krzyżanowice w roku 2019 wydatkowała w ramach
dotacji dla wszystkich LKS-ów
kwotę 255 000,00 zł. W ramach
tych dotacji stara się kłaść duży nacisk i środki na realizację
zajęć sportowych dzieci i młodzieży dla drużyn orlików, żaków, skrzatów, juniorów młodszych oraz starszych, sekcji
szachów przeznaczono kwotę
- 64 000,00 zł, w tym:
 LKS Tworków dla drużyn orlików, żaków, skrzatów, juniorów starszych otrzymał kwotę - 37 000,00, natomiast na
sekcję szachów - 4 000,00 zł,
 LKS Chałupki dla drużyny żaków przeznaczył z otrzymanej dotacji kwotę - 4 500,00 zł,
 LKS Zabełków otrzymał
na drużynę trampkarzy 8 500,00 zł,
 LKS Krzyżanowice na juniorów młodszych otrzymał
- 10 000,00 zł.

W ramach imprez sportowych organizowanych bądź
współorganizowanych przez
Gminę Krzyżanowice, wsparcia klubów sportowych oraz
szkół przeznaczyliśmy kwotę
172 003,19 zł, w tym m.in. na:
 zatrudnienie instruktorów
sportowych oraz obsługi na
orlikach – 55 973,01 zł
 doposażenie w sprzęt sportowy szkół oraz klubów sportowych (m. in. odzież, szachy,
urządzenia do ćwiczeń, kajaki, piłki) – 30 023,70 zł
 organizacja imprez sportowych – 40 500,20 zł:
organizacja Tworków Cup –
3 175,00 zł
» Meander Orient Express
Do najważniejszych
(trzydniowy obóz dla dzieci
zorganizowanych
w Chałupkach) – 3 088,76 zł
wydarzeń sportowych,
» Wyjazdowe zgrupowanie
które odbyły się w 2019
drużyn piłkarskich „Orroku, możemy zaliczyć:
 XI Europejski Tydzień Sporlików” – LKS Tworków –
tu dla Wszystkich oraz XXV
4 000,00 zł
» Obóz narciarski dla
Sportowy Turniej Miast
uczniów szkół z terenu
i Gmin 2019
gminy w Zakopanem –
26.05.2019 – 01.06.2019
 Halowy Turniej Piłki Noż13 340,00 zł
» Dofinansowanie turnieju
nej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice
tenisa stołowego i turnie17.02.2019 Bohumin
ju szachowego w Szkole

Podstawowej w Krzyżanowicach i w Szkole Podstawowej w Tworkowie –
799,34 zł
» Organizacja Turniejów
Sportowych o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice –
16 097,10 zł
 koszty przewozu i transportu
uczniów na różnego rodzaju
zawody i turnieje sportowe –
11 194,00 zł
 organizacja nauki pływania
uczniów klas IV wszystkich
szkół podstawowych - koszty
transportu uczniów i biletów
wstępu na Basen „Nautica”
w Gorzycach – 34 312,28 zł
Ponadto Gmina corocznie
uruchamia w okresie letnim
basen kąpielowy w Tworkowie.
W 2019 roku poniesiono koszty,
w tym wydatki związane z wynagrodzeniem kasjera, wody,
prądu, remontów, usług w wy-

sokości - 111 679,03 zł. Gmina
Krzyżanowice ponosi również
wydatki inwestycyjne w ramach
wsparcia kultury fizycznej, składają się na nie zarówno zadania
z budżetu gminy, Funduszu Sołeckiego oraz Środków Sołeckich w 2019 roku wydatkowano
kwotę 319 198,18 zł, w tym m. in.:
 Zabudowa piłkochwytów za
bramkami na terenie boiska
klubu sportowego LKS Krzyżanowice ze środków Funduszu Sołeckiego – 34 014,96 zł
 Budowa zadaszenia trybun
na boisku LKS przy ulicy
Głównej w Tworkowie - II
ETAP realizowany w 2019
roku sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego
– 34 171,80 zł oraz ze Środków Sołeckich – 6 497,20 zł.
Łącznie na zadanie od 2018
roku wydano kwotę – 81
768,00 zł, w tym ze środków
Funduszu Sołeckiego – 66
347,28 zł, a ze Środków Sołeckich – 15 420,72 zł
 Budowa wiaty na boisku LKS
Zabełków - II ETAP realizowany w 2019 roku sfinanso-

wano ze środków Funduszu
Sołeckiego – 34 171,80 zł,
Środków Sołeckich –
8 800,91 zł oraz budżetu gminy – 17 500,00 zł. Łącznie na
zadanie od 2018 roku wydano
174 106,09 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego –
66 347,28 zł, ze Środków Sołeckich – 17 700,91 zł, a z budżetu gminy – 90 057,90 zł.
 Zakup niecki dla dzieci
na basenie w Tworkowie –
19 467,90 zł.
W związku ze zużyciem elementów zabudowy skate parku
w Chałupkach został on rozebrany, w tym miejscu planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska
treningowego.
Podsumowując, Gmina
Krzyżanowice w 2019 roku na
wszelkie działania z zakresu aktywności fizycznej wydała kwotę
863 082,40 zł, z tego:
 wydatki bieżące – 543 884,22 zł
 wydatki majątkowe –
319 198,18 zł.
(lukbor)

Orlik Chałupki

Orlik Zabełków
Orlik Bieńkowice

LKS Tworków
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POCZĄTEK ROKU

w krzyżanowickim Przedszkolu
Krzyżanowice » Pierwszy
miesiąc 2020 roku za nami. Najstarsza grupa przedszkolaków
zorganizowała w sali gimnastycznej – przy kawce, herbatce i pysznym ciasteczku - Dzień
Babci i Dziadka. Starszaki
przedstawiły zacnym gościom
Jasełka a następnie piękny program artystyczny przygotowany
specjalnie dla Babć i Dziadków.
Goście z łezką w oku oglądali
występy kochanych wnuków.
Następnie przedszkolaki wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty.

Miesiąc krzyżanowickie
przedszkolaki zakończyły Balem Przebierańców. Dzieci
wspaniale przebrane – Elzy,
księżniczki, motylki, wróżki,
policjanci, strażacy, piraci itd.
Wszystkie panie oczywiście też
przebrane. Jak to na każdym
balu bywa był słodki poczęstunek oraz tańce przy przebojach
znanych przedszkolakom.
Jolanta Siegmund

Bajkowy bal karnawałowy
Bolesław » Karnawał to czas
balów i tanecznych szaleństw,
na który z niecierpliwością czekają najmłodsi. To moment, kiedy można się przebierać do woli i przeistaczać w inne osoby.
Dzieci przebrały się za różnych
bohaterów z bajek i nie tylko, były zwierzątka, wróżki, policjanci
i wiele innych kolorowych postaci. Ten szczególny wyczekiwany
przez wiele tygodni dzień, rozpoczął się od prezentacji strojów
i wspólnych tańców integracyjnych. Na tę wyjątkową okazję
zaproszono do przedszkola animatorów. Było „Wierszobranie”,
podczas którego dzieci wcieliły się w aktorów i przedstawiły
wiersze Rzepka i Pali się. Był też
klaun Dyzio, który wszystkich
zachęcał do tańca oraz konkursów zręcznościowych i rucho-

wych oprócz tego dzieci mogły
wykazać się wiedzą o bajkowych
bohaterach. Po krótkim odpoczynku muzyka znów porwała

sła wiele radowszystkich do tańca. Bal umoż- ści przedszkolakom, a to było
liwił dzieciom spędzenie cza- głównym celem tego balu.
su w miłej i bajkowej atmosfe(Beata Kubny)
rze. Wspólna zabawa przynio-

Zimowe uroczystości i życzenia

PRZEDSZKOLAKÓW Z CHAŁUPEK
Chałupki » W zimowym nastroju, ale z wiosenną radością
odbyły się 6 stycznia - Jasełka
w parafialnym kościele, a 6 lutego uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka w murach Zamku w Chałupkach. Licznie zebrani goście mogli podziwiać
przedszkolaków najpierw podczas prezentowanych jasełek,
a następnie w trakcie występów przed Dziadkami. W przygotowanym wspólnie z paniami programie, dzieci śpiewem
i tańcem pokazały swoją miłość,
radość i przywiązanie. Spotka-

nia międzypokoleniowe zawsze chodzą w strojach, wcielając się
wspaniale wpływają na dobre w wymarzone postacie.
relacje rodzinne. Cykl zimoFot. Patrycja Kokot
wych imprez kończy balik karPrzedszkole w Chałupkach
nawałowy, na który dzieci przy-
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Szkubanie piyrza
Tworków » Darcie pierza
polega na wyrywaniu z piór
chorągiewek i oddzielaniu
twardych stosin. Szkubaczki
jest również doskonałą okazją
do pogawędek, żartów i wspólnych śpiewów. W naszej gminie stało się już tradycją, że
co roku, w Centrum Kultury

w Tworkowie, organizowane
jest wspólne szkubanie piyrza
przez Koła Gospodyń Wiejskich
naszego regionu.
W tradycji śląskiej, od jesieni do końca karnawału, kobiety
zbierały się w domu, w którym
była panna na wydaniu i wspólnie szkubały piyrzi na pierzyny

i poduchy, które później miały
być posagiem dla panny młodej.
Dzisiaj jest to już tylko tradycja
podtrzymywana przez nielicznych. W organizowanym przez
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki szkubaniu piyrza, 5 lutego br., wzięły
udział gospodynie naszej gmi-

ny zrzeszone w Koła Gospodyń
Wiejskich.
Spotkanie rozpoczęło się kawą i ciastkiem, które na tę okazję każde z KGW upiekło. Gospodynie zostały przywitane
przez dyrektor GZOKSiT Da-

rię Wieczorek, zaś zastępca wójta Wolfgang Kroczek w imieniu
wójta Grzegorza Utrackiego podziękował wszystkim paniom za
utrzymywanie wspaniałej tradycji. Podczas szkubaczki dyskutowano – jak to było pierwyj, opo-

wiadano sobie kawały i śpiewano piosenki do których przygrywała na pianinie Dorota Nikel.
Całość spotkania prowadziła koordynator ds. kultury GZOKSiT
Sabina Ciuraszkiewicz.
(lukbor)
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REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLI
Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Krzyżanowice
na rok szkolny 2020/2021
ROZPOCZYNA SIĘ
od dnia 02.03.2020 do dnia 16.03.2020 r.
Wnioski należy pobrać i złożyć w wyżej wymienionym terminie
w wybranym przedszkolu.

KRĘGLE NA OSTATKI

Najserdeczniejsze życzenia
Jubileusz swych 95. urodzin
wraz z rodziną świętowała pani Marta Gaida. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili wójt
gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając kwiaty
i składając najserdeczniejsze
życzenia: dalszego dobrego życia, błogosławieństwa Bożego,
zdrowia, pomyślności oraz wielu radości i nie ustającego optymizmu – w imieniu własnym
oraz mieszkańców gminy. Były
to niezwykle miłe odwiedziny
u pełnej sił i radości jubilatki.
Urodzona w okresie dwudziestolecia międzywojennego 2 lutego 1925 r. całe swoje
życie mieszka w Krzyżanowicach. Doczekała się 4 wnuków
i 8 prawnuków.

Zabełków » Turniejem w
kręgle mieszkańcy Tworkowa zakończyli okres karnawału. Nie zabrakło dobrej zabawy
oraz przyjemnej atmosfery.
Sołectwo Tworków na jeden wieczór przeniosło się do
kręgielni Retro w Zabełkowie, gdzie zorganizowane zostały ostatki dla mieszkańców.
Podczas świętowania ostatniego dnia karnawału rozegrano
pierwszy turniej kręgli. Podczas spotkania podziękowano
również byłemu Prezesowi OSP
Tworków Marcinowi Kwaśnica
za 20 lat służby w roli Prezesa
lokalnej jednostki.
Frekwencja na ostatkach dopisała. Wszyscy przednio się bawili, a wszystkie puchary w turnieju kręgli zdobyły panie.
(lukbor)
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25-lecie Zarządu KGW Rudyszwałd
Rudyszwałd » Przez ćwierć
wieku obecny Zarząd KGW
z Rudyszwałdu prowadzi społeczną działalnością miejscowych gospodyń na rzecz swojej
wioski i gminy. Teraz przyszedł
czas podsumowania i świętowania tego jubileuszu.
W piątek 7 lutego br. panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
z Rudyszwałdu świętowały jubileusz 25-lecia działalności Zarządu. KGW to organizacja, która aktywnie angażuje się w życie wioski i gminy. Bierze udział
w wielu wydarzeniach, wspierając je swoim mocami oraz kultywuje lokalny jak i regionalny
folklor. Wójt gminy Grzegorz
Utracki wraz z zastępcą wójta
Wolfgangiem Kroczkiem na ręce przewodniczącej KGW Rudzyszwałd Róży Smołki złożyli
kwiaty i list gratulacyjny. Wójt

podziękował za trud i wysiłek
poświęcony w prowadzenie koła oraz za owocną współpracę
pomiędzy KGW a innymi gminnymi organizacjami i instytu-

Przewodnicząca również dziękowała za współpracę i wszelką pomoc na którą może liczyć
od pozostałych organizacji i instytucji działających w gminie.
Podczas spotkania swój wycjami. Tego dnia podziękowań Rudyszwałd za dotychczaso- stęp miały dzieci ze świetlic z Rubyło znacznie więcej. Każda in- wą współpracę, dzięki której dyszwałdu i Chałupek, które spestytucja i organizacja chciała powstało wiele wspaniałych cjalnie na tę okazję przygotowały
podziękować zarządowi KGW inicjatyw i udanych wydarzeń. przedstawienie. Dzieci nie tylko

skutecznie rozbawiły widownię,
ale również wzruszyły. Tego wieczoru, razem z Zarządem i całym KGW Rudyszwałd jubileusz świętowali przedstawiciele
władz lokalnych, gminnych KGW,
OSP Rudyszwałd oraz pozostali
zaproszeni goście.
(lukbor)
Fot. Sabina Ciuraszkiewicz

gażowanie oraz nakreślił plan dalszej działalności na bieżący rok.
Głos zabrał również wójt
gminy Grzegorz Utracki, który złożył życzenia oraz podziękował za integracyjną pracę na
rzecz mieszkańców Krzyżanowic, zaangażowanie w działalność koła oraz życzył dalszej,
wzajemnej współpracy.
Dzieci i młodzież z miejsco-

ciły biesiadników do wspólnych
śpiewów, a muzyka niejednego
uczestnika porwała do tańca –
cała sala bawiła się znakomicie.
Spotkanie upłynęło w miłej,
przyjaznej i rodzinnej atmosferze, a zabawa trwała do późnych godzin.
(lukbor)

Spotkanie DFK Krzyżanowice
Krzyżanowice » Tradycyjnie
już od wielu lat członkowie krzyżanowickiego koła DFK zbierają się w styczniu na spotkaniu noworocznym. Tym razem

odbyło się ono w niedzielę 26
stycznia w restauracji Staruszek i uczestniczyło w nim 65
członków oraz zaproszeni goście.

Spotkanie poprowadził członek zarządu koła Henryk Kupiec.
Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości podziękował za dotychczasową współpracę i zaan-

wej szkoły podstawowej zapewniły część artystyczną spotkania. Były wiersze J. v. Eichendorffa, piosenki w języku niemieckim i polskim oraz utwory
instrumentalne.
Oprawę muzyczną całego
spotkania zapewnił Waldemar
Świerczek, lider zespołu Tirol
Band.
Znane piosenki od razu zachę-
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Roztańczeni dziadkowie / KERiI

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Rudyszwałd » Dzień Babci
i Dziadka seniorzy z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z Chałupek świętowali w iście
karnawałowy sposób. Dobry
nastrój i humor towarzyszy zawsze podczas spotkania seniorów z Chałupek, Rudyszwałdu,
Zabełkowa i zaprzyjaźnionych
duchodców z Szylerzowic.
Na pierwszym spotkaniu
w tym roku seniorzy z KERiI
Chałupki 4 lutego br. celebrowali Dzień Babci i Dziadka. Życzenia z okazji ich święta złożył,
w imieniu wójta gminy Grzegorza Utrackiego, zastępca wójta
gminy Wolfgang Kroczek. Kwiaty w imieniu wszystkich babć
i dziadków przyjęła Maria Kiszka.
Jak to zwykle bywa, spotkanie KERiI Chałupki nie mogło
odbyć się bez muzyki i tańców.
Seniorom w tym dniu przygrywał DJ Karol Kretek z Bieńkowic, a oni sami chętnie „wskakiwali” na parkiet.
(lukbor)

KERiI Krzyżanowice
– Dzień Babci i Dziadka
Krzyżanowice » Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe dzień
który na celu ma uhonorować
ich pracę w wychowywaniu
i opiece nad wnukami. Święto,
które wypada w styczniu, było
okazją spotkana się członków
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Krzyżanowic w restauracji Staruszek, aby wspólnie świętować swój dzień.
Seniorzy z krzyżanowickiego
KERiI każdego roku rozpoczynają sezon spotkań od swojego
święta, czyli Dnia Babci i Dziadka. W tym roku swój dzień celebrowali 5 lutego br. Obecnych
przywitała szefowa koła Maria
Stanik, następnie sekretarz
gminy Małgorzata Krzemien
w imieniu wójta Grzegorza
Utrackiego jak i swoim złożyła serdeczne życzenia zdrowia,
sił, pociechy z wnuków i wszelkiej pomyślności. Spotkanie seniorów uświetnił krótki występ
przedszkolaków z miejscowej
placówki. Dzieci pod opieką Elwiry Pękała wyrecytowały wierszyki oraz zaprezentowały się
w choreografii tanecznej połączonej z efektami świetlnymi.
(lukbor)
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HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI
ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – BIEŃKOWICE od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – BOLESŁAW od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

9; 23

6; 20

5; 19

2; 16;
30

14;
28

10 ;
25

9; 23

6; 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2; 16; 30

13; 27

12; 26

9; 23

-

4

-

13

-

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)
Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)
Selektywna zbiórka odpadów – worki, szkło, plastik
+ metal, makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

IX

X

XI

XII

12;
26

10; 23

X

XI

XII

8; 22

5; 19

3; 17;
31

3; 17 1; 15;
29

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

22

19

18

22

20

17

22

19

16

21

18

16

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

15; 29

12; 26

11; 25

8; 22

6; 20

3; 17

7; 21

4; 18

2; 16;
30

IV

V

VI

X

XI

8; 22

6; 20

3; 17

7; 21

4; 18

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

1; 15; 29 12; 26 9; 23
VII

VIII

IX

1; 15; 29 12; 26 9; 23

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – CHAŁUPKI od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7; 20

3; 17

2; 16;
30

14 ;
27

11;
25

8; 22

6; 20

3; 17;
31

14;
28

12;
26

9; 23

7; 21

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13; 27

10; 24

9; 23

6; 20

-

1

-

10

-

5; 19

2; 16;
30

14; 28

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

21

18

17

21

19

16

21

18

22

20

17

22

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16;
30

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

15; 29

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)
Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

VI

VII

VIII

IX

X

XI

6; 20

3; 17;
30

15;
29

12;
26

10;
24

7; 21

4; 18

2; 16;
30

13;
27

11; 23

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-

5

-

14

-

9; 23

6; 20

4; 18

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

17

16

20

18

22

20

17

21

19

16

21

II

III

15; 29

14; 28 13; 27 10; 24

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16;
30

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10 ;
25

9; 23

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

10; 23

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2; 16; 30 13; 27 12; 26 9; 23

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

-

4

-

13

-

8; 22

5; 19

3; 17; 31

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

17

16

20

18

22

20

17

21

19

16

21

II

III

IV

V

VI

I

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

15; 29

12; 26 11; 25

8; 22 6; 20 3; 17
IV

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

V

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1; 15;
29

12; 26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16; 30

VII

VIII

IX

X

XI

1; 15;
29

12; 26

9; 23

7; 21

4; 18

VI

8; 22 6; 20 3; 17

23 marzec 2020

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – KRZYŻANOWICE od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10; 24

7; 21

6; 20

3; 17;
30

15;
29

12;
26

10;
24

7; 21

4; 18

2; 16;
30

13;
27

11; 23

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-

5

-

14

-

9; 23

6; 20

4; 18

I

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

3; 17; 31

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

14; 28 13; 27 10; 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

17

21

20

17

22

19

17

21

18

16

20

18

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16;
30

15; 29

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

27 lipiec 2020

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

XII

7; 21

I

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

V

10; 24

3; 17; 31

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

IV

V
14;
28

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – OWSISZCZE od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – NOWA WIOSKA od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
III

IV
2; 16;
30

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

II

III
5; 19

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

13 lipiec 2020

I

II
6; 20

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

I
9; 23

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

04 maj 2020

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9; 23

6; 20

5; 19

2; 16;
30

14;
28

10 ;
25

9; 23

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

10; 23

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9; 23

-

4

-

13

-

8; 22

5; 19

3; 17;
31

I

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

2; 16; 30

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

13; 27 12; 26

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

17

16

20

18

22

20

17

21

19

16

21

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16;
30

15; 29

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

24 luty 2020

06 kwietnia 2020

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz kuchennych od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 dla Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych
ODPADY NIESEGREGOWANE ZMIESZANE (kubły 2020 r.) (zabudowy wielorodzinne)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7; 14; 21; 28

4; 11; 18; 25

3; 10; 17; 24; 31

7; 14; 21; 28

5; 12; 19; 26

2; 9; 16; 23; 30

7; 14; 21; 28

4; 11; 18; 25

1; 8; 15; 22; 29

6; 13; 20; 27

3; 10; 17; 24

1; 8; 15; 22; 29

ODPADY KUCHENNE WORKI 2020 R. (zabudowa wielorodzinna)
I

II

III

15; 21; 29

4; 12; 18; 26

3; 11; 17; 25; 31

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 14; 22; 28

6; 12; 20; 26

3; 9; 17; 23

1; 7; 15; 21; 29

4; 12; 18; 26

1; 9; 15; 23; 29

7; 13; 21; 27

4; 10; 18; 24

2; 8; 16; 22; 30

Pozostałe frakcje odpadów będą odbierane w terminach wskazanych w harmonogramach dla poszczególnych miejscowości.

« Informacja Urzędu Gminy « 13

Luty 2020 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ROSZKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – RUDYSZWAŁD od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Uwaga ! Nastąpiła zmiana dnia zbiórki selektywnej (szkło, plastik + metal, makulatura) na pierwszą środę miesiąca.
Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)
Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)
Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10; 24

7; 21

6; 20

3; 17;
30

15;
29

12;
26

10;
24

7; 21

4; 18

2; 16;
30

13;
27

11; 23

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-

5

-

14

-

9; 23

6; 20

4; 18

I
3; 17; 31

II

III

14; 28 13; 27 10; 24

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

17

16

20

18

22

20

17

21

19

16

21

I
15; 29

II

III

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16;
30

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

5; 19

4; 18

1; 15;
29

13;
27

10;
24

8; 22

5; 19

2; 16;
30

14;
28

10;
25

9; 23

I

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

-

3

-

12

-

7; 21

4; 18

2; 16;
30

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16

20

19

16

21

18

16

20

17

22

19

17

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16;
30

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

15; 29

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

II

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11;
25

8; 22

6; 20

3; 17;
31

14;
28

12;
26

9; 23

7; 21

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13; 27

10; 24

9; 23

6; 20

-

1

-

10

-

5; 19

2; 16;
30

14; 28

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8

5

4

1

6

3

1

5

2

7

4

2

II

III

I
15; 29

12; 26 11; 25

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16;
30

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9; 23

7; 21

4; 18

01 czerwca 2020

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

2; 15; 29 12; 26 11; 25

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

III

2; 16; 14 ; 27
30

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

09 marzec 2020

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TWORKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

II
3; 17

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

I
7; 20

Tworków I » 29 czerwca 2020

Tworków II » 07 września 2020

ul. Raciborska, Drzymały, Bolesławska, Weltzla, Zachodnia, Południowa, Nowa, Młyńska, Stawowa, Długa, Ogrodowa, Św. Jana, Miarki, Boczna, Gregora, Sportowa, Wypoczynkowa, Słoneczna

ul. Krzyżanowska, 1 Maja, Piaskowa, Kopernika, Ks.
Dzierżonia, Główna, Różana, Hanowiec, Ks. Bończyka,
A. Mickiewicza, Wąska, Odrzańska,
Zamkowa, Polna, Dworcowa, Parkowa

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABEŁKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Uwaga ! Nastąpiła zmiana dnia zbiórki selektywnej (szkło, plastik + metal, makulatura) na pierwszą środę miesiąca.
Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)
Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)
Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki
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Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki
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Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

15 czerwca 2020

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w dniu
zbiórki, w miejsce niezagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz pieszym.

ODBIERANE BĘDĄ:

 MEBLE - stoły, szafy (szafki), łóżka, krzesła, półki, sofy, dywany, chodniki, wycieraczki, materace, wykładziny podłogowe, linoleum, suszarki do bielizny, duże żyrandole, sztuczne
choinki, duże lustra.
 OPAKOWANIA - skrzynki (drewniane, plastikowe) po warzywach, puste beczki (za wyjątkiem beczek po olejach, smarach,
substancjach niebezpiecznych).
 WÓZKI DZIECIĘCE, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW,
ROWERY.
 MEBLE OGRODOWE – stoły, krzesła, stojaki, parasole, baseny dmuchane itp.
 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY i ELEKTRONICZNY
– lodówki, telewizory, zamrażarki, pralki, zmywarki, drobny
sprzęt RTV, roboty kuchenne itp.
 ARTYKUŁY GOSPODRASTWA DOMOWEGO – deski do
prasowania, wiadra, miski itp.

NIE BĘDĄ ODBIERANE:

 ODPADY OGRODOWE (trawa, liście, gałęzie, korzenie, folie do
uszczelniania np.: basenów, oczek wodnych, folie szklarniowe),
 ODPADY KOMUNALNE (zmieszane),
 ODPADY ROLNICZE – folie, sznurki, worki po nawozach,
worki typu BIG-BAG itp.
 ODPADY REMONTOWE - płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne takie jak styropian, papa, eternit, wata
szklana, dachówki, blachodachówki, wszelkiego rodzaju
szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny - metalowe i plastikowe, rury - kanalizacyjne,
ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie,
kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, pa-

nele elewacyjne, ścienne i podłogowe, elementy ogrodzenia.
 CZĘŚCI SAMOCHODOWE - zderzaki, szkło samochodowe,
reflektory, elementy karoserii, fotele, itp.
 OPONY - od samochodów osobowych, rowerów, taczek, motocykli itp.
 ARMATURA SANITARNA - baterie, umywalki, zlewozmywaki,
muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki.
 STOLARKA BUDOWLANA - deski drewniane, belki, panele,
ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety.
 NIEBEZPIECZNE – np. puszki po farbach, beczki po olejach,
chemikaliach, smole, rozpuszczalniki (np. rozcieńczalniki, benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna), środki ochrony roślin I i II
klasy (np. herbicydy, środki do zwalczania szkodników), lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki,

jarzeniówki, termometry), farby, tusze, kleje, żywice nie zawierające substancji niebezpiecznych, leki (wyłączając leki cytostatyczne i cytotoksyczne oraz igły, strzykawki, opatrunki, aerozole),
baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, zawierające rtęć oraz inne, tonery i kartridże, oleje inne niż spożywcze.
 INNE – taśmy górnicze.
Odpady nie podlegające zbiórce w ramach odbioru odpadów
wielkogabarytowych, w przypadku odpadów poremontowych/
pobudowlanych oraz niebezpiecznych można oddać w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Długiej 19
w Zabełkowie.
Opr. Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Wszelkie informacje

DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI
dostępne są na stronie:

www.krzyzanowice.pl
w zakładce „wywóz śmieci”.
MATERIAŁY DO POBRANIA
(harmonogram wywozu śmieci,
system segregacji, odpady wielkogabarytowe)
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LKS Tworków ponownie

 LKS Zabełków – LKS Chałupki 0:3
 LKS Krzyżanowice – LKS
Chałupki 2:2 (wynik meczu
rozstrzygnięty w rzutach
karnych. Wygrana LKS
Krzyżanowice)

Z PUCHAREM WÓJTA
Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Bohumin » Piłkarze z naszej gminy po raz piąty zmierzyli się w Halowym Turnieju
Piłki Nożnej
Seniorów o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. Rywalizacja była zacięta,
a emocji nie brakowało. Kibice
otrzymali sporą dawkę piłkarskiej rozgrywki.
W niedzielę 16 lutego w sali sportowej BOSPOR w Bohuminie rozegrano V Halowy Tur-

niej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice.
W turnieju wzięło udział sześć
drużyn z gminy Krzyżanowice:
Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Owsiszcze, Tworków, Zabełków. Turniej rozegrano systemem pucharowym w dwóch
grupach.
Z pierwszej grupy wyszły
drużyny LKS Owsiszcze i LKS
Tworków, natomiast z drugiej

LKS Chałupki i LKS Krzyżanowice.
O wygranej w walce o trzecie miejsce zadecydowała seria rzutów karnych w których
lepszym zespołem okazał się
LKS Owsiszcze wcześniej remisując z drużyną z Chałupek 1:1.
O najwyższe trofeum walczyły drużyny LKS Krzyżanowice
i LKS Tworków. Mecz zakończył
się wynikiem 3:2 dla Tworkowa.
Królem strzelców został
Adam Turkiewicz z LKS Krzyżanowice zdobywając dla swo-

jego zespołu 5 bramek.
Dyplomy, puchary oraz piłki
wręczyli wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.

Wyniki meczów
grupowych

Grupa I
 LKS Tworków – LKS
Owsiszcze 5:1
 LKS Bolesław – LKS Owsiszcze 0:2

 LKS Tworków – LKS Bolesław 3:1
 Grupa II
 LKS Krzyżanowice – LKS
Zabełków 4:2
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REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
Sonia Sarnacka

TWORKÓW | ul. Długa 30a | Tel.: 508247697
ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRM:
•
•
•
•

księgi przychodów i rozchodów
księgi handlowe (pełna księgowość)
ryczałt i karty podatkowe
ewidencje środków trwałych

•
•
•
•

kadry i płace
rozliczenia ZUS
deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS
prowadzenie spraw BHP w firmie

KALENDARZ IMPREZ

planowanych w najbliższym czasie
W GMINIE KRZYŻANOWICE
DATA

IMPREZA

MIEJSCE

10.03.2020

Dzień Kobiet

Centrum Kultury w Tworkowie

16.03.2020

Konkurs Gwary Śląskiej

Centrum Kultury w Tworkowie

20.03.2020

Kinderliederfestival

Centrum Kultury w Tworkowie

REKLAMA

Biuro Rachunkowe poszukuje stażysty na stanowisko:

POMOC BIUROWA
Kontakt tel. 508 247 697

Usługi Projektowe Instalacji Sanitarnych

REKLAMA

USŁUGI

mgr inż Marta Nowak

Usługi projektowe w zakresie:

wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, c.o.

REMONTOWO-BUDOWLANE

przyłączy wody, kanalizacji

 Ocieplanie styropianem, wełną, docieplenia
i termomodernizacje budynków
 Renowacje budynków, odnawianie
starych elewacji
 Zwiększanie ocieplenia

www.remontyefekt.pl
/RemontyRaciborz
Krzyżanowickie Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy
Gminy Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:
Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, e-mail: wiesci@krzyzanowice.pl,
tel: +48 32/4194050 wew. 131

502 973 310
Redaktor naczelny: Łukasz Bordo
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
Skład: Fabryka Informacji Sp. z o.o.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów oraz
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
a także nie zwraca materiałów niezamówionych.

przydomowe oczyszczalnie ścieków

 +48 605 438 147

 martsprojekt@gmail.com

NIP 639-19-90-049
REKLAMA

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

tel. 32 419 63 35, tel. kom. 692 753 998

Kwiaciarnia KRYSTYNA

Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: kwiaciarnia.krystyna.bulenda@neostrada.pl
BOGATY WYBÓR TRUMIEN
NAJTAŃSZA USŁUGA w NASZYM REJONIE
KARAWAN, TRAGARZE, KWIATY
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ ZWŁOK

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH

REKLAMA

Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK

PONIEDZIAŁEK | ŚRODA | PIĄTEK | 14.00 - 18.00
Tworków, ul. Zamkowa 52
Rejestracja telefoniczna
602 456 747 / 32 419 91 81
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Z bibliotecznej
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników
Biblioteki Gminy Krzyżanowice wzbogaciły swoje księgozbiory
o wydawnictwa poświęcone 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz. Po uroczystych obchodach 27 stycznia 2020 roku bardzo wzrosło zainteresowanie tym tematem.

półki

TATUAŻYSTA Z AUSCHWITZ
- HEATHER MORRIS
Książka opowiada historię, która nie miała prawa się wydarzyć. Historię
miłości, która wyrosła w najgorszym miejscu na świecie, w Auschwitz. Lale to bardzo inteligentny i kulturalny młody mężczyzna, pochodzący ze Słowacji. Jego największym "przewinieniem" jest to, że jest Żydem. Jego pochodzenie sprawiło, że wiosną 1942 roku został wywieziony do Auschwitz.
Nie znajdziemy w niej rozbudowanych opisów zbrodni nazistowskich. Sposób opowiadania jest raczej zdystansowany. Dość nietypowe jest również
oparcie literatury obozowe na historii miłosnej. To właśnie miłości Lalego
i Gity poświęcono najwięcej miejsca, spychając na boczny tor okrucieństwa
nazistów. To dość nietypowa książka że względu na poruszany temat, czyli miłość w Auschwitz.
Jest to też książka o ogromnej sile i harcie ducha, a także o nadziei, której nie sposób zniszczyć.

PODRÓŻ CILKI
- HEATHER MORRIS
"Podróż Cilki" to kontynuacja historii Cecylii Klein, która była jedną z bardziej wyrazistych drugoplanowych postaci bestsellerowego "Tatuażysty
z Auschwitz". Cilka mając zaledwie 16 lat wraz z siostrą trafia do Auschwitz.
Bardzo szybko i brutalnie dowiaduje się, że jej uroda jest równocześnie jej
błogosławieństwem i przekleństwem. Przechodzi przez piekło, jest wykorzystywana seksualnie, traci całą rodzinę a jej młodzieńcza psychika zostaje
złamana. Choć książka mówi o bardzo trudnych przeżyciach są one raczej
ugładzone i podane w łagodniejsze formie, niż w innych lekturach tego gatunku. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to fikcja literacka, o czym sama autorka mówi już
na początku, więc nie można brać przedstawionych tam wydarzeń jako faktów historycznych.
"Podróż Cilki" to historia o niezwykłej sile, która ukryta była w niewielkiej kobiecie. To historia
o okrucieństwie, głodzie, utracie, gwałtach, ale również o niegasnącej nadziei, w miejscu gdzie
wydaje się, że nie powinno jej być.

CZŁOWIEK, KTÓRY WKRADŁ SIĘ DO AUSCHWITZ
- DENIS AVEY ROB BROOMBY
Denis Avey ur. 1919 roku w Essex. Podczas II wojny światowej walczył
w Afryce Północnej. Wzięty do niewoli, został osadzony w obozie jenieckim
w pobliżu Auschwitz. W 2010 roku otrzymał przyznawane przez brytyjski
rząd odznaczenie Bohater Holokaustu. Opowiada o swoim życiu żołnierza,
a później jeńca wojennego. Na własnej skórze chciał się przekonać jak wyglądało „życie” w Auschwitz i podmienił się jednym z więźniów. Aż trudno
uwierzyć, że ktoś chciał się tam znaleźć z własnej woli... Początek książki to
opis jego walk na froncie. Miała ona na celu uzupełnienie historii i wyjaśnieniu jak dostał się on do Auschwitz. Dużo rzeczowych opisów. Znamy już te
wydarzenia z Auschwitz z innych książek jednak dalsze losy bohaterów bardzo są tragiczne.
Historia na faktach, bo Rob to człowiek, który naprawdę tam był i tego doświadczył. A to wartość, której nie da się wycenić!

SEKRET ELIZY. AUSCHWITZ. PŁATNA MIŁOŚĆ
- DOMINIK W. RETTINGER
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Myśl
Jeśli nie potrafisz robić wielkich rzeczy,
rób małe rzeczy w wielki sposób
Napoleon Hill

Uśmiechnij się
- Stary, wracam wczoraj wcześniej z pracy. Wpadam do domu. Otwieram szafę - pusto.
Otwieram lodówkę - pusto. Sprawdzam pod łóżkiem - pusto!
- A co na to żona?
- Jaka żona? Kawalerem jestem. Okradli mnie!

- Nauczysz mnie robić to, czego nie wolno?
- A ile masz lat?
- 14.
- Wyciągaj zeszyt i długopis. Będziemy dzielić przez zero.

Nauczycielka pyta Kazia:
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej klejnotów został aresztowany”?
- W więzieniu, proszę pani.

W liceum na lekcji polskiego uczniowie piszą wypracowanie, które ma zawierać: wątek religijny, watek historyczny, wątek miłosny i wątek sensacyjny.
Wszyscy uczniowie piszą pracowicie już pół godziny, tylko jeden Karolek rozsiadł się
wygodnie i patrzy w sufit.
- Karolek, czemu nie piszesz? - pyta nauczycielka.
- Ja już napisałem - odpowiada Karolek.
- To jest niemożliwe - dziwi się nauczycielka - przeczytaj wszystkim na głos co napisałeś.
- „Mój Boże (wątek religijny) - rzekła hrabina (wątek historyczny) jestem w ciąży (wątek miłosny), ale nie wiem z kim (wątek sensacyjny)”

– No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy:
– Sty...?
– Czeń!
– Lu...?
– Ty!
– A dalej sama!
– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!

W samolocie rozlega się przez głośnik:
- Czy wśród pasażerów jest lekarz?
Jeden z pasażerów wstaje i idzie do kabiny pilota. Po chwili z głośnika słychać głos lekarza:
- Czy wśród pasażerów jest pilot?

Jest to książka, która porusza bardzo trudny temat domów publicznych
w obozach śmierci. Autor już na początku informuje, iż historia została wymyślona, a pisząc ją wykorzystał wspomnienia byłych więźniarek. Ta pozycja
przedstawia prawdziwą gehennę, przez jaką musiało przejść wiele kobiet.
Historia przedstawiona z perspektywy kobiety pracującej w obozowym domu publicznym ukazuje to co mogła ona czuć oraz jakie motywy nią kierowały przy zgłoszeniu się do niego. Autor bardzo umiejętnie przekazuje nam
emocje przez co nie jest to zdecydowanie książka, którą czyta się jednym
tchem. Zdecydowanie jest to lektura dla osób, które potrafią i chcą o tym
czytać. Całość jest wstrząsająca, pełna smutku oraz niewątpliwe uświadamia ile jest zdolny
przejść, wytrzymać czy zrobić człowiek aby uratować własne życie.

KOŁYSANKA Z AUSCHWITZ
- MARIO ESCOBAR
Powieść Mario Escobara to książka oparta na faktach, zaliczająca się do literatury obozowej, która jest wyjątkowo wymowna i poruszająca. Jej główną
bohaterką jest Niemka Helene Hannemann, która w maju 1943 roku trafiła
z całą swoją rodziną do obozu koncentracyjnego. W Auschwitz Helene – rodowita Niemka i Aryjka – znalazła się, gdyż poślubiła mężczyznę mającego
romskie korzenie. Pewnego ranka została zabrana wprost z berlińskiego
mieszkania wraz z mężem i dziećmi. Nigdy, podobnie jak jej bliscy, pod ten
adres już nie wróciła. Będąc z wykształcenia pielęgniarką, Helene została wybrana przez doktora Mengele do stworzenia obozowego przedszkola. W tym piekle, na oceanie
zła, miejsce to stało się chwilowo oazą przyjazną dzieciom, które znalazły tam wytchnienie, opiekę i nieco większe racje żywieniowe. Wydawać by się mogło, że w zamiarach lekarza leżało dobro
dzieci. One służyły jednak tylko jego medycznym eksperymentom. Prawdziwym sercem i opieką
otoczyła je Helene. Nie patrzyła na ich narodowość, pochodzenie czy wiek. Wszystkie traktowała
niczym swoje pociechy i obdarzała je macierzyńskimi uczuciami. Stawała w ich obronie i twardo
walczyła o wszelkie potrzebne dla nich dobra. Wraz ze współpracownicami starała się stworzyć
pozory normalności. W obozowym piekle było to jednak wyjątkowo trudne.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
995

Tylku rowerzystów odwiedziło Graniczne Meandry Odry
w okresie 14.09.19 – 14.10.19.
Czekamy na początek sezonu 2020!

