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DOBRA KOŃCÓWKA ROKU,

ambitne plany na 2021
Przekazy ostatnich miesięcy, co zrozumiałe, zdominowała pandemia. Wprowadzane
ograniczenia, podczas pierwszej i drugiej fali, oddaliły nas
od codziennych spraw samorządu. Reżimy nie pozwoliły na
organizację szeregu corocznych
imprez, a kontakt mieszkańców
z urzędnikami był mocno ograniczony. Nie oznacza to oczywiście, że gmina ograniczyła swoją działalność. Nie spadła liczba spraw i obowiązków.
Trzeba dbać o infrastrukturę,
a także szukać pomysłów na
jej rozwój. Przeprowadziliśmy
szereg inwestycji, ważnych nie
tylko dla lokalnej społeczności
jak choćby termomodernizacje naszych szkół w Tworkowie i Chałupkach, kolejne modernizacje i przebudowy dróg
w Rudyszwałdzie, Chałupkach
czy Tworkowie, ale również takich, które odbiły się echem poza naszą gminą. Takim przykładem jest oddanie do użytku wieży widokowej i zrewitalizowanych ruin zamku w Tworkowie.
Końcówka roku to dobra wiadomość związana z Rządowym

Programem Inwestycji Lokalnych. Nasza gmina otrzymała
1,5 mln zł na centrum turysty
w byłej roszarni w Tworkowie.
Można to odczytać jako sukces.
Jest to jedna z większych kwot
dotacji dla gmin wiejskich na
Śląsku. Czynimy starania o kolejne zadania z kolejnej transzy
tych środków.
Z końcem roku mija czas
podsumowań, nadchodzi czas
przygotowania i projektowania
nowych zadań, a jednocześnie
obaw o poziom finansowania
samorządowych wydatków. Epidemia, jak wiadomo, odbiła się
na kondycji gospodarki. Trzeba się liczyć ze spadkiem PKB,
a to oznacza mniejsze dochody
i wpływy podatkowe. Mniej może być pieniędzy w gminnych
kasach. Wciąż nie mamy pełnego obrazu finansów publicznych w 2021 r., ale mimo obaw
wchodzimy w nowy rok z ambicjami. Bez ambicji nie ma bowiem mowy o sukcesach. Warto więc przybliżyć już teraz to,
czym chcemy się zająć w przyszłym roku, jakie ważniejsze
inwestycje chcemy realizować,

mając oczywiście nadzieję, że
znikną obostrzenia a do naszego kalendarza wrócą coroczne
wydarzenia, imprezy oraz aktywna działalność naszych organizacji, stowarzyszeń i zespołów
artystycznych.
Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2021 r. to dobudowa
windy i klatki schodowej przy
ośrodku zdrowia w Krzyżanowicach, termomodernizacja kolejnej placówki oświatowej- szkoły
w Bieńkowicach. Rozpoczniemy
1-szy etap zagospodarowania terenu centrum wsi Bieńkowice.
Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie innych ważnych zadań
m.in. związanych z gospodarką
wodno-ściekową, odnawialnymi
źródłami energii OZE czy przebudową kolejnych dróg z funduszy dróg samorządowych.
Czekamy na rozstrzygnięcia
konkursów i po zatwierdzeniu
będziemy je realizować. Przygotowujemy szereg dokumentacji wykonawczych m. in. na
remont budynku dworca PKP
w Chałupkach czy drogi publiczne w tym droga Krzyżanowice
– Owsiszcze.

Wszystkie te inwestycje są
bardzo ważne dla nas mieszkańców. Inwestycje to efekt konsultacji zarówno z mieszkańcami
jak i radnymi. Za ich wyborem
przemawia wiele argumentów
– poprawa warunków dla działalności firm, bezpieczeństwa

mieszkańców, realizacja potrzeb
społecznych, gospodarczych oraz
planów rozwojowych naszej gminy. Na większość zadań staramy
się o dofinansowania zewnętrzne ale część, mam nadzieję, uda
nam się zrealizować przy udziale
własnych środków finansowych.

Wierzę również i mam nadzieję że nowy rok przyniesie
normalizację naszego życia,
ograniczenia znikną z naszego otoczenia i nastąpi powrót
do normalnej pracy czego nam
wszystkim życzę.

GMINA KRZYŻANOWICE SAMORZĄDOWYM

Liderem Edukacji 2020/2021
Gmina Krzyżanowice » Jak
pisał Aleksander Fleming, narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie
z życia. Newton spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwował jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi zmętniała klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci
ludzie mieli wiedzę tak rozległą,
że umieli z banalnych zdarzeń
wyciągnąć rewelacyjne wnioski. Przykłady przywołane przez
Aleksandra Fleminga wskazują
na wysoką wartość wiedzy i jej
fundamentalną rolę w otaczającym nas świecie. Wiedza to przesłanka innowacyjności, źródło

postępu cywilizacyjnego, czynnik przełomu. Zdając sobie sprawę z rangi wiedzy, edukacji i nauki, od 2011 roku w Konkursie
„Samorządowy Lider Edukacji”
corocznie wyróżniane są Gminy,
Powiaty i Województwa, które
przyczyniają się do upowszechniania najwyższych standardów
w lokalnej polityce edukacyjnej,
wdrażają nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie
zarządzania oświatą oraz budują
fundamenty gospodarki wiedzy
na poziomie „małych ojczyzn”.
W kontekście przedstawionych powyżej założeń i idei Konkursu „Samorządowy Lider

Edukacji” Kapituła Konkursu
zdecydowała o przyznaniu Gminie Krzyżanowice - już po raz kolejny - Certyfikatu i Wyróżnienia
„Samorządowy Lider Edukacji”
w edycji 2020/2021. To szczególnie ważna nagroda, albowiem
przyznana zostaje w Jubileuszowej X edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Edycji,
która towarzyszy ogólnopolskim
obchodom Roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Po dokonaniu oceny aplikacji
Kapituła Konkursu potwierdziła,
że Gmina Krzyżanowice spełnia wszystkie kryteria Konkursu, a nadanie Certyfikatu jest

w pełni uzasadnione merytorycznie. Certyfikat jest jednym
z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 10 lat corocznie wyróżniamy najlepsze pod
względem polityki oświatowej
Gminy, Powiaty i Województwa
w Polsce, promując je w skali
lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej.
(Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego)

Gmina Krzyżanowice
a

(opr. lukbor)

Ulga na kompostowanie

bioodpadów w 2021 r.
Rada Gminy Krzyżanowice, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, uchwaliła
ulgę dla osób kompostujących
bioodpady (odpady zielone i kuchenne) w wysokości 1,00 zł.
miesięcznie od każdej osoby
ujętej w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021r.
Ustawodawca zmienił kata-

log odpadów tworząc bioodpady
w skład których wchodzą odpady zielone i kuchenne.
Z ulgi na kompostowanie bioodpadów będą mogli korzystać
właściciele nieruchomości jednorodzinnych.

W związku z powyższym
w celu skorzystania z ulgi,
trzeba będzie spełnić
następujące warunki:

a. posiadać kompostownik
przydomowy na terenie swojej nieruchomości,
b. gromadzić bioodpady (odpady zielone i kuchenne)
w w/w kompostowniku,
c. wypełnić odpowiednią deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
złożyć ją w Urzędzie Gminy
Krzyżanowice w terminie do
22 stycznia 2021r.

W przypadku złożenia kilku
deklaracji na jednej nieruchomości jednorodzinnej w celu
skorzystania z ulgi należy połączyć je w jedną wspólną deklarację.

Ulga będzie przyznawana
od miesiąca, w którym zostanie złożona odpowiednia deklaracja w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują

korzystanie z ulgi na kompostowanie, nie będą odbierane
bioodpady (odpady zielone i odpady kuchenne).
(UG Krzyżanowice)
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MIKOŁAJKOWE PACZKI

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z TERENU GMINY KRZYŻANOWICE

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI
LOKALNYCH DLA GMINY KRZYŻANOWICE
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez
pandemię koronawirusa. Gmina Krzyżanowice jest jednym
z beneficjentów tego programu.
W ramach naboru gmina złożyła 7 wniosków na lokalne inwestycje, z czego jeden otrzymał
wsparcie. Środki przekazane
przez rząd będą stanowić wkład
własny do inwestycji realizowanej przez gminę Krzyżanowice,
a dofinansowanej już z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Chodzi mianowicie o utworzenie Centrum Turysty w budynku byłej roszarni w Tworkowie.
Zadanie będzie polegało na
przebudowie, termomodernizacji i kompleksowym remoncie
obiektu z przeznaczeniem na
przestrzenie wystawiennicze
oraz infrastrukturę odpoczynku dla turystów. Zaadaptowane
pomieszczenia będą miejscem
ekspozycji pamiątek, artefaktów i przedmiotów związanych
z historią gminy, a także ekspozycji dotyczącej samego budynku roszarni wykonanej metodą
3D - ukazującą wygląd roszarni

w czasach jej świetności, kiedy
trwała tam produkcja włókna.
Przypomnijmy, iż zadanie to zostało dofinansowane
w ramach transgranicznego
projektu pn. „Szlakiem rodów
Eichendorffów, Rothschildów
i Reiswitzów”, realizowanego
wraz z czeską gminą Szylerzowice w kwocie 776.681,96 EURO. Przyznana kwota 1,5 mln
złotych z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych zostanie
przeznaczona na wkład własny
i wydatki niekwalifikowalne.
(referat PŚ)

„KIERUNEK TURYSTYKA
- budowa sieci informacji turystycznej”
Trwa realizacja projektu
„Kierunek turystyka - budowa
sieci informacji turystycznej”,
który współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”, w ramach
„Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Silesia” w Pro-

gramie Interreg V – A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020.
Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej informacji turystycznej.
W ramach projektu aktualizowana i opracowywana
jest mapa turystyczna gminy
w dwóch formatach oraz stworzony zostanie system infor-
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W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców gminy oraz ze
względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa,
nie odbyło się jak co roku spotkanie z Mikołajem dla osób niepełnosprawnych. Jednak Wójt

Gminy Grzegorz Utracki przy
współpracy Ośrodka Pomocy
Społecznej Krzyżanowice z/s
w Tworkowie, aby tradycji stało się zadość, przygotował paczki ze słodyczami, które zostały
dostarczone przez pracowników socjalnych do osób, które

corocznie brały udział w spotkaniu Mikołajkowym. W sumie do
ponad stu podopiecznych trafiły
paczki, wraz z życzeniami świątecznymi od Samorządu Gminy
Krzyżanowice.
Referat RO

Podziękowanie dla ludzi dobrego serca
Każdy człowiek postawiony
na naszej drodze życia tak jak my
ma swoją rolę do odegrania, zadanie do wykonania, swoją mniejszą bądź większą misję - na pewno jest po coś.
Czasami nie zdążymy zauważyć, kiedy i skąd, ale pojawią się
u naszego boku ciche anioły. Ciche anioły to ludzie o szlachetnych intencjach, które przejawiają się w krótkiej rozmowie
w sklepie, w udziale w akcji charytatywnej, w uśmiechu do drugiej
osoby, w pomocy zupełnie nieznajomej osobie ... albo przez większość naszego życia pojawiają się
w przeróżnych sytuacjach. Bo taki Anioł czasami robi sobie u nas

Jednak zawsze długo się
o nich pamięta, czuje się wdzięczność, ciepło na sercu.
DZIĘKUJĘ
Za każdego naszego Cichego Anioła!
Dziękuję za Waszą wiarę, za
pracę, za przyjaźń, za serce, za
nadzieję, za mądrość, za obecność, za… wszystko, co dobre,
za nieustające uskrzydlanie życia innych oraz przyznam się że
i mojego życia.

krótki przystanek, innym razem
Dziękuję
puka do drzwi i zostaje na dłużej ...
czasem na zawsze. Bardzo często
Za tych, co przelotem i za tych,
szczególną rolę takich ludzi rozu- co na stałe
Cichy Anioł
mie się czy uświadamia o ich znaczeniu, dopiero po jakimś czasie.

Podziękowanie za pomoc

mujący o atrakcjach na terenie gminy- posadowione zostaną tablice informacyjne w kluczowych punktach gminy. Jako
zakończenie projektu planowaDom Pomocy Społecznej kowic wraz z Panem Dyrektona jest organizacja rajdu rowe- "Różany Pałac" prowadzony rem oraz dla Młodzieżowej Rarowego – na który już teraz za- przez Zgromadzenie Sióstr dy Gminy.
praszamy!
Franciszkanek MNP w KrzySiostra
żanowicach pragnie złożyć ser(referat PŚ) deczne podziękowania za po- Salome Batkiewicz-dyrektor
DPS
moc przy uprzątaniu parku z liści dla Pracowników ze Szkoły
Podstawowej z Krzyżanowic,
Szkoły Podstawowej z Bień-

4 » Inwestycje »

Grudzień 2020 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Jaśniej w drodze
DO NOWEJ WIOSKI
Nowa Wioska » W zeszłym szerokości o nawierzchni as- linii oświetleniowej w sołectwie
miesiącu zakończyły się prace faltowej.
Nowa Wioska.
związane z zadaniem pn.: „Bu-  koszt zadania zgodnie z umo-  koszt zadania: 139.869,95
dowa chodnika przy ul. Głównej
wą wyniósł 217.279,71 zł
brutto
w Nowej Wiosce”. W ramach
Referat GP
zadania wybudowano nowy
Wraz z budową chodnika wychodnik o długości 361 m i 2 m konano nowe oświetlenie 400 m

Ośrodek zdrowia z dostępem

Nowa przepompownia

Krzyżanowice » Została podpisana umowa na realizację zadanie pn. „Budowa szybu dźwigu
osobowego wraz z klatką schodową przy budynku ośrodka zdrowia
w Krzyżanowicach”. (podpisanie

umowy 30.11.2020)
W ramach zadania planuje
się dobudowanie windy i dodatkowej klatki schodowej do
budynku ośrodka zdrowia od
strony parkingu.

Krzyżanowice » „Wymiana
przepompowni na działce nr
678/3 w Krzyżanowicach przy
ul. Wyzwolenia obsługującej
obiekty SPZLA i budynku wielorodzinnego”. Prace polegające na opracowaniu dokumen-

tacji technicznej oraz na wyko- modzielny Publiczny Zakładu
naniu wymiany przepompowni Lecznictwa Ambulatoryjnego
ścieków bytowo-gospodarczych w Krzyżanowicach.
w systemie kanalizacji grawita-  koszt zadania: 83.640,00
 termin: 23.12.2020
cyjno-ciśnieniowej.
W kosztach realizacji zaReferat GP
dania w 50% partycypuje Sa-

 koszt zadania: 537.500,00 zł
 termin zakończenia zadania:
30.06.2021
Referat GP
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SP Tworków

SP Tworków

Chałupki i Tworków » Za- 1. Termomodernizacja SP
kończyły się odbiory związane
w Chałupkach.
z projektem „Termomoderni-  koszt zadania wynosi
zacja budynków użyteczności
2.458.299,98 zł
publicznej w Gminie Krzyża-  koszt robót dodatkowych
nowice” - współfinansowanym
128.676,68 zł
ze środków Europejskiego Fun-  łącznie 2.586.976,66 zł
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Pro- 2. Termomodernizacja SP
gramu Operacyjnego Wojew Tworkowie
wództwa Śląskiego 2014 – 2020.  koszt zadania wynosi
Na zadanie pozyskano do3.087.000,00 zł
finansowanie w wysokości  koszt robót dodatkowych
4.282.541 zł.
187.236,06 zł
 łącznie 3.274.236,06 zł

Termomodernizacja

zakończona

Projekt składa się
z dwóch zadań:
SP Tworków

SP Chałupki

SP Chałupki

SP Chałupki

Referat GP
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XXV Sesja Rady Gminy Krzyżanowice

2020 r. poz. 673). W porównaniu
do roku poprzedniego nastąpił
wzrost górnych stawek o 3,9%,
dla środków transportowych o
DMC równej lub wyższej niż 12
ton (w zależności od liczby osi
jezdnych i systemu zawieszenia) nie mogą być niższe od stad. związanych z udzielaniem wek minimalnych określonych
świadczeń zdrowotnych w załącznikach 1-3 obwieszczew rozumieniu przepisów nia Ministra Finansów, Funduo działalności leczniczej, szy i Polityki Regionalnej z dnia
zajętych przez podmioty 8 października 2020 r. w sprawie
udzielające tych świadczeń stawek minimalnych podatku od
– 5,05 zł od 1 m2 powierzchni środków transportowych oboużytkowej,
wiązujących w 2021 r. (M.P. z dnia
e. zajętych na prowadzenie 26 października 2020 r. poz. 1002).
odpłatnej statutowej dziaNa rok 2021 proponuje się
łalności pożytku publiczne- pozostawić stawki bez zmian.
go przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 3. Podatek rolny
1 m2 powierzchni użytkowej,
Zgodnie z ustawą z dnia
f. pozostałych – 6,25 zł od 1 m2 15 listopada 1984 r. o podatku
powierzchni użytkowej;
rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
3) od budowli – 2% ich warto- z 2020 r., poz. 333) podatek naści określonej na podstawie liczany jest od gruntów sklasyart. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 fikowanych w ewidencji grunustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

– podatki i opłaty lokalne

Gmina Krzyżanowice »
gruntów i budynków – 0,88 zł
We wtorek 1 grudnia o godziod 1 m2 powierzchni,
nie 15.00 przeprowadzono XXV b. pod wodami powierzchnioSesję Rady Gminy Krzyżanowiwymi stojącymi lub wodace. Ustawowy skład Rady wynomi powierzchniowymi płysi 15 radnych, obecnych na sesji
nącymi jezior i zbiorników
było 15 radnych co stanowiło
sztucznych – 4,99 zł od 1 ha
powierzchni,
kworum wymagane do ważności zgromadzenia. Podczas se- c. zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej dziasji podjęto uchwały dotyczące
wysokości podatków i opłat lołalności pożytku publicznekalnych na rok 2021.
go przez organizacje pożytku
Do jednych z ważniejszych
publicznego – 0,52 zł od 1 m2
zadań Gminy należy kształtopowierzchni,
d. pozostałych – 0,42 zł od 1m2
wanie dochodów gminy w tym
wysokości podatków i opłat lopowierzchni,
e. niezabudowanych objętych
kalnych. Dzięki temu możemy
pozyskiwać środki zewnętrzne
obszarem rewitalizacji, o któoraz zaspokajać podstawowe porym mowa w ustawie z dnia
trzeby mieszkańców, m.in. drogi,
9 października 2015 r. o rewichodniki, place zabaw, itd. Włatalizacji (t.j. Dz. U. z 2020, poz.
dze samorządu lokalnego stara802 z późn. zm.) i położonych
ją się kształtować politykę opłat
na terenach, dla których 2. Podatek od środków
miejscowy plan zagospo- transportowych.
lokalnych w taki sposób, aby nie
obciążać nadmiernie kosztami
darowania przestrzennego Opodatkowaniu podlegają:
przedsiębiorców, udzielać ulg
przewiduje przeznaczenie 1. samochody ciężarowe o doktóre od kilku lat są realizowane
pod zabudowę mieszkaniopuszczalnej masie całkowiw gminie i korzysta z nich kilkuwą, usługową albo zabudotej (DMC) powyżej 3,5 ton;
nastu przedsiębiorców by zachęwę o przeznaczeniu miesza- 2. ciągniki siodłowe i balastocać ich do rozwoju swoich firm
nym obejmującym wyłącznie
we o dopuszczalnej masie
oraz tworzenia nowych miejsc
te rodzaje zabudowy, jeżeli
całkowitej zespołu pojazdów
pracy. Gmina Krzyżanowice od
od dnia wejścia w życie tego
od 3,5 ton;
kilku lat stara się lokować stawki
planu w odniesieniu do tych 3. przyczepy i naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikopodatkowe na poziomie jednych
gruntów upłynął okres 4 lat,
z najniższych lub najniższych w
a w tym czasie nie zakończowym posiadają dopuszczalną
całym regionie i subregionie. Nie
no budowy zgodnie z przemasę całkowitą od 7 ton, z wyinaczej będzie w roku 2021. Rówpisami prawa budowlanego
jątkiem związanych wyłącznież podatki od nieruchomości
– 3,28 zł od 1 m2 powierzchni;
nie z działalnością rolniczą
utrzymywane są na najniższym 2) od budynków lub ich części:
podatnika podatku rolnego;
poziomie w celu zachęcenia do
a. mieszkalnych – 0,75 zł od 4. autobusy.
osiedlania się i budowania w
1 m2 powierzchni użytkowej,
gminie Krzyżanowice. Podczas
b. związanych z prowadzeWysokość stawek podatkosesji podkreślał to wójt gminy
niem działalności gospo- wych określa rada gminy, z tym
Krzyżanowice Grzegorz Utracki.
darczej oraz od budynków że dla poszczególnych rodzajów
mieszkalnych lub ich czę- środków transportowych w za1. Podatek od
ści zajętych na prowadzenie leżności od dopuszczalnej masy
działalności gospodarczej – całkowitej (DMC):
nieruchomości
Określa się roczne stawki po21,60 zł od 1 m2 powierzchni
nie mogą one przekroczyć
górnych granic stawek okredatku od nieruchomości w wyużytkowej,
c. zajętych na prowadzenie ślonych w pkt 2 obwieszczesokości:
Od gruntów:
działalności gospodarczej nia Ministra Finansów z dnia
a. związanych z prowadzeniem
w zakresie obrotu kwalifi- 23 lipca 2020 r. w sprawie górdziałalności gospodarczej,
kowanym materiałem siew- nych granic stawek kwotowych
bez względu na sposób zanym – 11,62 zł od 1 m2 po- podatków i opłat lokalnych na
kwalifikowania w ewidencji
wierzchni użytkowej,
rok 2021 (M.P. z dnia 30 lipca

Informuje się mieszkańców gminy Krzyżanowice,
że w dniu 24 grudnia 2020 roku
Urząd Gminy będzie nieczynny.

tów i budynków jako użytki
rolne z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza. Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią
cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy
i wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym
lub 5q żyta od 1 ha fizycznego
użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2020 r.
ogłosił, iż cena ta wynosi 58,55
zł za 1 dt, co oznacza, że wzrost
jest nieznaczny (0,15%) a podatek rolny w 2021 r. będzie na porównywalnym poziomie w stosunku do roku bieżącego.
Ustawowo zwolnione są np.:
użytki rolne klasy V i VI, użytki
ekologiczne, grunty położone
w pasie drogi granicznej.

Na wniosek rolnika stosuje się zwolnienia gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego (do 100 ha) oraz ulgi inwestycyjne.

4. Podatek leśny

Zgodnie z ustawą z dnia 30
października 2002 o podatku
leśnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu
wynosi równowartość pieniężną
0,220m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 20 października
2020 r. ogłosił, iż cena ta wynosi
196,84 zł za 1 m3, co oznacza, że
podatek leśny w 2021 r. będzie
wyższy o 1,34% - szczegóły w załączonej tabeli nr 3.
(UG Krzyżanowice)

Podziękowania za udział w PSR 2020
Serdecznie dziękuje wszystkim rolnikom indywidualnym
i przedstawicielom gospodarstw osób prawnych na terenie naszej gminy za skuteczną realizację obowiązku udziału
w Powszechnym Spisie Rolnym
2020. Dziękuję również rachmistrzowi spisowemu oraz pracownikom gminnego biura spi-

sowego oraz wszystkim którzy
w jakikolwiek sposób wspierali Powszechny Spis Rolny 2020,
za wkład pracy oraz zaangażowanie, które pomimo trudnych warunków spowodowanych stanem epidemii zaowocowały wynikiem 100% spisanych gospodarstw rolnych na
terenie naszej gminy. To znako-

mity wynik i nasz wspólny sukces. Życzę wszystkim rolnikom
umacniania pozycji i rozwoju
gospodarstw rolnych oraz zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku.
Wójt Gminy
Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Informujemy mieszkańców gminy Krzyżanowice,
że w dniach
od 01.01.2021 r. do 10.01.2021 r.
Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
oraz biuro będą nieczynne.
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Mikołajki w Roszkowie Pomocnicy Św. Mikołaja

roznosili paczki w Tworkowie

Roszków » Tradycją stała
się wystawiana 6 grudnia przez
rodziców bajka dla dzieci i odwiedziny Mikołaja. Co roku tłumy wypełniały brzegi świetlicy ,
niestety w tym roku pandemia
pokrzyżowała plany. Jednak Mikołaj nie zapomniał o młodszych
mieszkańcach i razem z aniołem i diabłem odwiedził dzieci
w ich własnych domach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Niestety nie ma śniegu dlatego
Mikołaja podwoził miejscowy
wóz strażacki z którego było
słychać kolędy. Pomysłodawcą
całej akcji była Mirela Bugdol

Tworków » Tegoroczne mikołajki w poszczególnych sołectwach musiały przybrać zupełnie inną formę niż dotychczas. Wszystko z powodu sytuacji epidemiologicznej w całym
kraju. Tym razem nie było występów artystycznych i spotkania przy stole w Centrum Kultury w Tworkowie, co nie oznacza, że Mikołaja w ogóle nie było.
W tym roku paczki świąteczne
osoby samotne i starsze otrzymały z dowozem do domu.
(lukbor)
z rady sołeckiej, a udało
się zrealizować dzięki pomocy
świetlicowej Anny Klimek oraz
naczelnika OSP Roszków Marcina Blokesz za co serdecznie
dziękujemy. Dzieci były bardzo
zadowolone i zaskoczone. Mamy nadzieję że za rok zobaczymy się tradycyjnie w świetlicy.
(Mirela Bugdol)

Mikołaj ze strażakami
Krzyżanowice » 6 grudnia
w Dzień Świętego Mikołaja
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Krzyżanowic otrzymali paczki ze słodkimi
upominkami. Wizyta św. Mikołaja zorganizowana przez miejscowy zarząd była możliwa dzięki wsparciu środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie
MDP w podziękowaniu za przygotowaną niespodziankę przyozdobili choinkę, która jak co
roku stanęła przy remizie OSP.
(OSP Krzyżanowice)

Mikołaj zawitał do Bolesławia
Bolesław » W sobotę 5 grudnia wczesnym popołudniem do
Bolesławia zawitał Święty Mikołaj. Pogoda nie pozwoliła przyjechać mu na saniach , więc
poruszał się bryczką . Powóz
wypełniony był po brzegi upominkami , ale miał przy sobie
pomocników to ułatwiło pracę
Świętemu . W obecnym trudnym czasie pandemii nie możemy się gromadzić na wigiliach,
stąd narodził się pomysł by chociaż w ten sposób odwiedzić seniorów

i dzieci którzy przy swoich posesjach witali orszak Mikołaja
Akcja odbyła się przy wsparciu
Rady Sołeckiej organizacji KGW,
DFK, CARITAS oraz Świetlicy
Bolesław.
Mieszkańcy zostali również
obdarowani paczkami od Gminy Krzyżanowice za co przesyłają serdeczne podziękowania.
(Karolina Miketa)
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Kolędy i Pastorałki w covidowym wydaniu
Tworków » Do Centrum
Kultury w Tworkowie spłynęło
mnóstwo nagrań w XVI Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Konkurs miał w tym roku
nietypową formę, zresztą jak
wszystko w okresie panującej

epidemii, jednak to nie przeszkodziło w wysokiej frekwencji zainteresowania udziałem
w przeglądzie.
To już XVI edycja Gminnego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek
pn. „Święta z Kolędą - Weih-

nachten mit Weihnachtsliedern”
pod dodatkowym tytułem „Zostań w domu - przyślij nagranie“. Aby wziąć udział w Przeglądzie należało wysłać nagraną
przez siebie kolędę lub pastorałkę w języku polskim i/lub nie-

mieckim, za pomocą komunikatora jakim jest WhatsApp, na
podany w regulaminie numer.
Na zgłoszenia organizator
czekał do 10 grudnia br. W przeglądzie wzięły udział zespoły
wokalne, duety, soliści, którzy

startowali w pięciu kategoriach
– przedszkolaki, klasy I – III, IV
– Vi, VII i VIII oraz dorośli/rodziny. Występy dzieci i młodzieży
oceni jury w składzie: Zuzanna Ortmans – muzykolog oraz

Jan Goldman – muzyk, opiekun chóru parafialnego. W galerii prezentujemy tylko część
wykonawców.
(lukbor)
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Choinka przed Centrum Kultury zostanie
przyozdobiona pracami konkursowymi

KONKURS PLASTYCZNY
– ozdoby choinkowe
Tworków » Ręcznie wykonane bombki, gwiazdy, figurki
… - kreatywność uczestników
nie zna granic. Do wykonania

prac konkursowych wykorzy- plastyczne, zabawki, patyczki
stano wszystko co można było po lodach a nawet pędzel!
znaleźć w domu: papier i karTematem tegorocznego kontony, materiały, plastik, masy kursu plastycznego była ozdoba

choinkowa. Mogły to być ręcznie wykonane bombki, zabawki, gwiazdki. Wszystko co tylko
chcielibyśmy zawiesić na choince, a zależało to tylko od naszej wyobraźni. Nowością dla
tegorocznego konkursu, sprowokowaną panującą sytuacją,
jest to, że nadesłanymi pracami
udekorowana zostanie choinka
przed Centrum Kultury w Tworkowie. W ten sposób wszyscy
mieszkańcy będą mogli podziwiać wystawę pokonkursową,
w dowolnie przez siebie wybranym momencie.
(lukbor)
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TYDZIEŃ MISIA
Zabełków » Ostatni tydzień
listopada był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie
prawdziwie misiowy, ponieważ
dzieci każdego dnia miały okazję poznać innego misia.
Poniedziałek był dniem
MISIA POLARNEGO. Dzieci
przyszły wtedy do przedszkola
ubrane na biało i dowiedziały

się, gdzie żyją misie polarne, co
jedzą, jak wyglądają, jakie mają
zwyczaje i upodobania.
We wtorek - dzień MISIA
BRUNATNEGO - nasze przedszkolaki poznały charakterystyczne cechy tego niedźwiedzia. Dowiedziały się, że jego
przysmakiem są ryby, dlatego
też z pasją dzieci zabawiły się

w łowienie ryb, na których znajdowały się poznane litery.
Na środę przypadł dzień
KUBUSIA PUCHATKA. Wtedy wszystkie dzieci oglądały
prezentację na temat historii powstania pluszowego misia, odgadywały nazwy misiów
z bajek, brały udział w konkurencjach zręcznościowych oraz

Przedświąteczny czas

w bieńkowickim przedszkolu
Bieńkowice » Co roku grudzień w naszym przedszkolu
jest miesiącem niezwykle zabieganym, ale również bardzo urokliwym. W tym roku grudzień
rozpoczęliśmy wizytą Mikołaja, który nasze przedszkole odwiedził już w nocy, czego dowodem były pozostawione przed
przedszkolem magiczne ślady.
Na spotkanie z dziećmi Mikołaj przybył po śniadaniu, a gdy
tylko dzieci ujrzały naszego gościa na ich buziach pojawiły się
uśmiechy i ogromna radość. Mikołaj wręczył dzieciom prezenty, za co dzieci szczerze podziękowały i zaśpiewały Świętemu
piosenkę.
W tym roku podobnie jak
w roku poprzednim, nie zapomnieliśmy również o osobach
potrzebujących . Nasze przedszkole przystąpiło do akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Dzięki ogromnym sercom

i wsparciu rodziców naszych
przedszkolaków, udało nam
się zebrać mnóstwo darów dla
potrzebującej rodziny.
W tym roku do pomocy potrzebującym, dołączyli również
pracownicy naszego przedszkola, którzy ręcznie wykonali kartki świąteczne. Część kartek
mogli zakupić rodzice naszych
przedszkolaków, a drugą część
kartek świątecznych postanowiliśmy przekazać na rzecz fundacji „Help Furaha”. Dochód ze
sprzedaży kartek będzie wsparciem dla Centrum Opieki Dziennej nad dziećmi z mózgowym
porażaniem dziecięcym, autyzmem i Zespołem Downa w Kenii. Do tej pięknej inicjatywy
wsparcia fundacji „Help Furaha” dołączyły również pozostałe przedszkola z naszej gminy.
(Przedszkole Bieńkowice)

miały okazję poznać prawdziwego Kubusia Puchatka, który odwiedził w tym dniu Przedszkole.
Czwartkowi patronował kolor szary. Był to dzień Koali, który co prawda nie jest misiem,
ale swoim wyglądem bardzo go
przypomina. Dzieci dowiedziały się o zwyczajach koali i pokonywały tor zręcznościowy, pole-

gający na chodzeniu po śladach
misia, po specjalnych kółkach
sensorycznych, a potem pokonywały tunel.
Piątek był dniem MISIA
PANDY, czyli dniem czarno-białym. Oprócz tego, iż dzieci
dowiedziały się o specyfice życia misia pandy, wykonały przepiękną pracę plastyczną i cho-

dziły śladami pandy, ćwicząc
kierunki lewa-prawa.
Cały tydzień pełen wrażeń,
misiów, kolorów i wspaniałych
przygód.
(Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Zabełkowie)
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LISTOPAD

w Przedszkolu w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » Listopadowy kalendarz imprez naszego
przedszkola był bardzo bogaty.
W kolejnych grupach odbyło
się pasowanie na przedszkolaka
dzieci, które w tym roku szkolnym po raz pierwszy przekroczyły progi naszego przedszkola.
Grupy zaprezentowały bogaty
program artystyczny. Pasowania dokonała Pani Dyrektor.
Zorganizowaliśmy dla naszych przedszkolaków balik
z okazji Dnia Postaci z bajek. Do
przedszkola zawitały księżnicz-

ki, wróżki, Mars halle, Tygryski
itp. Były zabawy i konkursy.
W przeddzień Święta Niepodległości o godz 11.11 przystąpiliśmy do odśpiewania Hymnu, który znają już wszystkie
przedszkolaki. Kilka dni później,
Maluszki zabawiły się w modeli i modelki – prezentując modę Polską.
Dzień Dyni – to kolejna impreza. W przedszkolu dominował kolor pomarańczowy, były
zabawy, konkursy, na obiad zupa
dyniowa a na deser mus z dyni.

Dzień Pluszowego Misia- o tym
święcie również nie zapomnieliśmy.
Jak na urodzinki przystało, był nawet tort i „Sto lat” dla misia. Dzieci kolorowały misia, tworzyły misia
z papieru i plasteliny.
W przedszkolu odbyły się
także wróżby andrzejkowe- lanie wosku, wróżby z papieru itp.
Teraz przygotowujemy się
do Dnia Górnika, spotkania
z Mikołajem i do Świąt Bożego
Narodzenia.
(Jolanta Siegmund /
Przedszkole Krzyżanowice)

Konkursy plastyczne

z biblioteką w Chałupkach

Chałupki » Gminna Biblioteka Publiczna z Filią w Chałupkach zorganizowała konkurs
plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień pod hasłem " Alkohol szkodzi zdrowiu" . Nagrody
dla uczestników konkursu zostały sfinansowane ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Filia Biblioteczna
wzięła również udział
w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym "W krainie baśni Andersena" organizowanym przez
Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną
w Raciborzu. Jedna
z wysłanych prac
otrzymała 2 miejsce w kat. ilustracje: Alicja Koloska
lat 10.
(Iweta Farana)
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HARMONOGRAM

WYWOZU ŚMIECI
ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – BIEŃKOWICE od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – BOLESŁAW od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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.
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5; 19

2;16;30

14; 28

10; 25

9; 23

V

VI

VII

VIII

IX

I

II

III

IV

14; 28

11; 25

11; 25

8; 22

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

18

22

22

19

17

21

19

I

II

III

IV

V

VI

13; 27

10; 24

10; 24

7; 21

5; 19

2;16;30

Selektywna zbiórka
odpadów – worki, szkło,
plastik + metal, makulatura
Odpady biodegradowalne
ZIELONE i KUCHENNE
– worki lub pojemniki
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Termin zostanie podany później

X

XI

XII

7; 21

4; 18

2;16;30

IX

X

XI

XII

16

20

18

22

20

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28

11; 25

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15; 29

17

12

Termin zostanie podany później

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – CHAŁUPKI od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – KRZYŻANOWICE od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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
Zbiórka odpadów
zmieszanych (kubeł)

4; 18

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)
Selektywna zbiórka
odpadów – worki,
szkło, plastik
+ metal, makulatura
Odpady
biodegradowalne
ZIELONE i KUCHENNE
– worki lub pojemniki

II
1; 15

III
1;15;29

IV

V

VI

12; 26

10; 24
V

VII

VIII

IX

X

7; 21

5; 19

2;16;30

13; 27

VI

VII

VIII

IX

I

II

III

IV

11; 25

8; 22

8; 22

6; 19

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

19

16

16

20

18

22

20

17

14

XI

11; 25

XII

8; 22

6; 20

X

XI

XII

4; 18

2;15;29

13; 27

IX

X

XI

XII

21

19

16

21

9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28
czwartek

11; 25
czwartek

11; 25
czwartek

9; 23
piątek

7; 21
piątek

4; 18
piątek

2;16;3
piątek

13; 27
piątek

10; 24
piątek

8; 22
piątek

5; 19 piątek

2; 16; 30
czwartek

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Termin zostanie podany później

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

III

IV

V
14;
28

11; 25

9; 23

V

VI

VII

8; 22

5; 19

5; 19

2; 16;
30

I

II

III

IV

VI

VII

4; 15;
29

12; 26

12; 26

9; 23

I

II

III

IV

V

VI

VII

22

19

19

16

21

18

I

II

III

IV

V

VI

14; 28

11; 25

11; 25

8; 22

6; 20

4; 17

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

II

18

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

VIII

IX

X

XI

XII

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12; 26

10; 23

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

5; 19

3; 17;
31

13
VIII

IX

X

XI

XII

16

20

17

22

19

17

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1; 15;
29

12; 26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16;
30

Termin zostanie podany później

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – NOWA WIOSKA od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – OWSISZCZE od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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.

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

Selektywna
zbiórka odpadów –
worki, szkło, plastik
+ metal,
makulatura
Odpady
biodegradowalne
ZIELONE i KUCHENNE
– worki lub pojemniki
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

5; 19

5; 19

2; 16;
30

14; 28

11; 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

8; 22

5; 19

3; 17;
31

4; 15;
29

12; 26

12; 26

9; 23

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

18

22

22

19

17

21

19

16

20

18

22

20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13; 27
środa

10; 24
środa

10; 24
środa

8; 22
czwartek

6; 20
czwartek

4; 17
czwartek

1; 15; 29
czwartek

12; 26
czwartek

9; 23
czwartek

7; 21
czwartek

4; 18
czwartek

1; 15;
29
środa

18

13

Termin zostanie podany później

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

Selektywna
zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik
+ metal, makulatura
Odpady
biodegradowalne
ZIELONE i KUCHENNE
– worki lub pojemniki
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7; 21

4; 18

4; 18

1; 15;
29

13; 27

10; 24

8; 22

5; 19

2; 16;
30

14; 28

10; 25

9; 23

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7; 21

4; 18

2; 16;
30

14; 28

11; 25

11; 25

8; 22

17

12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

18

22

22

19

17

21

19

16

20

18

22

20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13; 27
środa

10; 24
środa

10; 24
środa

8; 22
czwartek

6; 20
czwartek

4; 17
czwartek

1; 15; 29
czwartek

12; 26
czwartek

9; 23
czwartek

7; 21
czwartek

4; 18
czwartek

1; 15;
29
środa

Termin zostanie podany później

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.
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ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABEŁKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TWORKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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
Zbiórka odpadów
zmieszanych (kubeł)

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

3; 17

3;17;31

14;28

12; 26

9; 23

7; 21

4; 18

1;15;29

13; 27

10; 24

8; 22

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13; 27

10; 24

10; 24

7; 21

6; 20

3; 17

1;15;29

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

21

18

18

22

20

17

22

19

16

21

18

16

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13; 27

10; 24

10; 24

7; 21

5; 19

2;16;30

14; 28

11; 25

8; 22

6; 20

3; 17

1; 15; 29

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

16

11

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4; 18

1; 15

1; 15;
29

12; 26

10; 24

7; 21

5; 19

2; 16;
30

13; 27

11; 25

8; 22

6; 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11; 25

8; 22

8; 22

6; 19

4; 18

2; 15;
29

13; 27

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7

3

3

7

5

2

7

4

1

6

3

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14; 28
czwartek

11; 25
czwartek

11; 25
czwartek

9; 23
piątek

7; 21
piątek

4; 18
piątek

2; 16; 30
piątek

13; 27
piątek

10; 24
piątek

8; 22
piątek

5; 19
piątek

2; 16; 30
czwartek

XII

5; 20

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

Odpady
biodegradowalne
ZIELONE i KUCHENNE
– worki lub pojemniki

II

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

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

14

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Zbiórka odpadów
Tworków I: Termin zostanie podany później
wielkogabarytowych
ul. Raciborska, Drzymały, Bolesławska, Weltzla, Zachodnia, Południowa, Nowa, Młyńska, Stawowa, Długa, Ogrodowa, Św. Jaoraz zużytego sprzętu na, Miarki, Boczna, Gregora, Sportowa, Wypoczynkowa, Słoneczna
elektr. i elektron.
Tworków II: Termin zostanie podany później
ul. Krzyżanowska, 1 Maja, Piaskowa, Kopernika, Ks. Dzierżonia, Główna, Różana, Hanowiec, Ks. Bończyka, A. Mickiewicza,
Wąska, Odrzańska, Zamkowa, Polna, Dworcowa, Parkowa

9

Termin zostanie podany później

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – RUDYSZWAŁD od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ROSZKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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
Zbiórka odpadów
zmieszanych (kubeł)
Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)
Selektywna zbiórka
odpadów – worki, szkło,
plastik + metal, makulatura
Odpady biodegradowalne
ZIELONE i KUCHENNE
– worki lub pojemniki

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

8; 22

5; 19

5; 19

2;16;30

14;
28

11; 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

4;15;29

12; 26

12; 26

9; 23

8; 22

5; 19

3;17;31

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

18

22

22

19

17

21

19

16

20

18

22

20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4; 18

2; 16;
30

14; 28

11; 25

11; 25

8; 22

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

18

6; 20

13

4; 17

1;15;29

12; 26

9; 23

7; 21

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4; 18

1; 15

1; 15;
29

12; 26

10; 24

7; 21

5; 19

2; 16;
30

13; 27

11; 25

8; 22

6; 20

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4; 18

2; 15;
29

13; 27

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

11; 25

8; 22

8; 22

6; 19

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7

3

3

7

5

2

7

4

1

6

3

1

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4; 18
piątek

2; 16;
30
piątek

5; 19
piątek

2; 16; 30
czwartek

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

Termin zostanie podany później

I

II

III

14; 28
czwartek

11; 25
czwartek

11; 25
czwartek

9; 23
piątek

14

7; 21
piątek

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.

9

13; 27
piątek

10; 24
piątek

8; 22
piątek

Termin zostanie podany później

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zabełkowie przy ul. Długiej 19.

ODPADY NIESEGREGOWANE ZMIESZANE
(kubły 2021 r.) (zabudowa wielorodzinna)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5; 12; 19; 26

2; 9; 16; 23

2; 9; 16; 23; 30

6; 13; 20; 27

4; 11; 18; 25

1; 8; 15; 22; 29

6; 13; 20; 27

3; 10; 17; 24; 31

7; 14; 21; 28

5; 12; 19; 26

2; 9; 16; 23; 30

7; 14; 21; 28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

zielone i kuchenne worki 2021 r. (zabudowa wielorodzinna )
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bieńkowice
Tworków
Bolesław

5; 13; 19; 27

2; 10; 16; 24

2; 10; 16; 24; 30

7; 13; 21; 27

5; 11; 19; 25

2; 8; 16; 22; 30

6; 14; 20; 28

3; 11; 17; 25; 31

8; 14; 22; 28

6; 12; 20; 26

3; 9; 17; 23

1; 7; 15; 21; 29

Owsiszcze
Nowa Wiosk

5; 13; 19; 27

2; 10; 16; 24

2; 10; 16; 24; 30

8; 13; 22; 27

6; 11; 20; 25

4; 8; 17; 22

1; 6; 15; 20; 29

3; 12; 17; 26; 31

9; 14; 23; 28

7; 12; 21; 26

4; 9; 18; 23

1; 7; 5; 21; 29

Krzyżanowice
Roszków

5; 14; 19; 28

2; 11; 16; 25

2; 11; 16; 25; 30

8; 13; 22; 27

6; 11; 20; 25

4; 8; 17; 22

1; 6; 15; 20; 29

3; 12; 17; 26; 31

9; 14; 23; 28

7; 12; 21; 26

4; 9; 18; 23

2; 7; 16; 21; 30

Chałupki
Zabełków
Rudyszwałd

5; 14; 19; 28

2; 11; 16; 25

2; 11; 16; 25; 30

9; 13; 23; 27

7; 11; 21; 25

4; 8; 18; 22

2; 6; 16; 20; 30

3; 13; 17; 27; 31

10; 14; 24; 28

8; 12; 22; 26

5; 9; 19; 23

2; 7; 16; 21; 30

Pozostałe frakcje odpadów będą odbierane w terminach wskazanych w harmonogramach dla poszczególnych miejscowości.
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Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie
Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy
Krzyżanowice przy ul. Głównej 5.
Wadium: Wadium winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 8 stycznia 2021 roku.

OGŁOSZENIE

UWAGA,

30 listopada rozpoczęły się…
W ostatnim dniu listopada
ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020.
W ARiMR można już ubiegać się
o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy
oraz na rozwój usług rolniczych.
O dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni
co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie
12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości
co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności.
Wsparcie jest przyznawane
na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje
nawadniające, powiększających
obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar
nawadniania i ulepszających już
istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in.
na: budowę studni i zbiorników;
zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji
nawadniających i systemów

do sterowania nawadnianiem.
Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł,
przy czym refundacji podlega
50 proc. kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (60 proc.
w przypadku młodego rolnika).
Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż
15 tys. zł.
Druga propozycja wsparcia
adresowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na
rzecz rolników i chcą rozwijać
swoją działalność w zakresie
usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
czy też usług świadczonych po
zbiorach.
O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój
usług rolniczych” może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości
prawnej, która jako mikro- lub
małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą
obejmującą świadczenie usług
dla gospodarstw rolnych przez
okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej
jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności: 01.61.Z – Działalność
usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca
po zbiorach.
Refundacji podlega do 50
proc. kosztów kwalifikowalnych,
do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu nowych
maszyn, narzędzi lub urządzeń
do produkcji rolnej, aparatury
pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub
wspomagających sterowanie
procesem świadczenia usług.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który
w okresie realizacji programu
wynosi maksymalnie 500 tys. zł
na jednego beneficjenta.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty o przyznanie pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13
stycznia 2021 r., na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw –
do 28 stycznia przyszłego roku.
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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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REKLAMA

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

OPTYK

Urszula Jaros-Luniak

tel. +48 502 647 791

Chałupki, ul. Raciborska 20

• OKULARY KOREKCYJNE, SŁONECZNE I OCHRONNE DLA DOROSŁYCH,
MŁODZIEŻY I DZIECI
• SZEROKI WYBÓR OPRAW OKULAROWYCH
I SOCZEWEK KOREKCYJNYCH
• BADANIE OSTROŚCI WZROKU

REALIZACJA RECEPT LEKARSKICH
Czynne: Pn-Pt: 9:00-16:00, Sob: 9:00-13:00
*Możliwość umówienia wizyty poza godzinami otwarcia.
REKLAMA

REKLAMA

ROL CARS

MECHANIKA

POJAZDOWA

Roland Girtler
Tworków, ul. Główna 33
Tel.: 694 995 344
•
•
•
•

REKLAMA

Geometria, rozrządy, sprzęgła
Hamulce układy zawieszenia
Naprawy główne i bieżące
Komputerowa diagnostyka wymiany:
olejów i filtrów

REKLAMA

REKLAMA

Usługi Projektowe Instalacji Sanitarnych
mgr inż Marta Nowak

Usługi projektowe w zakresie:
wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, c.o.
przyłączy wody, kanalizacji
przydomowe oczyszczalnie ścieków

+48 605 438 147  martsprojekt@gmail.com NIP 639-19-90-049

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
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Z bibliotecznej
półki

SPEŁNIONE ŻYCZENIA - ADA TULIŃSKA

„Dlaczego jest święto
Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy
się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy
?
Dlatego, żeby się nauczyć
miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać
sobie ręce. Dlatego, żeby
uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie
przebaczać”.

Kaja wychowywała się w sierocińcu - nie wie, kim są jej rodzice i dlaczego ją zostawili. Jedyną pamiątką po nich jest
męski zegarek z grawerem. Dziewczyna chciałaby pójść
na studia medyczne, jednak jej na to nie stać. Gdy pewnego dnia udaje jej się znaleźć pracę jako opiekunka starszej pani, ma wraks. Jan Twardowski
żenie, że wreszcie los się
do niej uśmiechnął. Jednak nie jest to jeszcze dobry moment na radość. Kaja trafia do arystokratycznego dworku pod
Krakowem, gdzie ma zajmować się Panią Jadwigą - wyjątkowo
zrzędliwą i nieprzyjazną staruszką. Już pierwszego dnia dziewczyna spotyka na swojej drodze Daniela, syna pana Mariana
Czarnieckiego, właściciela dworku. Chłopak wpadł jej w oko, ale
obiecała panu Marianowi, że będzie trzymała się od niego z daleka. Daniel jednak jest wyraźnie zainteresowany młodziutką
Kają i postanawia ją uwieść. Czy dziewczyna ulegnie urokowi
przystojnego młodzieńca? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia - może bliższe poznanie Daniela to szansa, aby nie spędzać
ich samotnie? A może jest wręcz przeciwnie.

ŚWIĄTECZNY NIEZNAJOMY
- RICHARD PAUL EVANS
Najnowsza powieść Richarda Paula Evansa to świąteczna i zarazem druga część z „Serii z Noel”. Książki te można jednak
czytać osobno bo są to odrębne, niezależne od siebie historie.
W tegorocznej opowieści poznajemy Maggie Walther, kobietę,
która mając ciężkie dzieciństwo była zmuszona dorosnąć i szybko się usamodzielnić. Obecne życie naszej bohaterki totalnie
się posypało i całe jej dotychczasowe szczęście legło w gruzach.
Okazało się, że mąż któremu ufała bezgranicznie okłamywał ją
od kilku lat. Kobieta traci wiarę w ludzi i zamykając się w domu
pogrąża w apatii i przygnębieniu. Gdy w pewnym momencie,
za namową przyjaciółki wychodzi z domu i poddaje się świątecznym przygotowaniom, poznaje Andrew, mężczyznę, który
wkracza w jej świat zupełnie niespodziewanie. Przywraca on
Maggie chęć do życia i wiarę w innych, a zwłaszcza w mężczyzn.
Między dwojgiem obcych sobie ludzi tworzy się piękna relacja i rodzi szczególne, wyjątkowe
uczucie. Oboje mają za sobą ciężkie chwile - kobieta po przejściach i mężczyzna z przeszłością.
Jednak po pewnym czasie zaufanie Maggie zostaje ponownie wystawione na próbę.

Myśl
Dom jest tam, gdzie chcą, żebyś został dłużej.

Stephen King

Uśmiechnij się
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę.

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś
mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu?
- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy samochód odśnieżam.
Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi:
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny...

Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na 1 gwiazdkę.
Oczywiście puste miejsce zostawił a tu nagle dzwonek.
- Puk,puk!
- Kto tam!
- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Czemu?
- Bo tradycyjnie musi być puste!

BLASK CHOINKI - AGNIESZKA LIS

„Blask choinki” Agnieszki Lis przedstawia nam historie
dwóch zaprzyjaźnionych rodzin, które za namową jednej
z córek Arkadiusza postanawiają spędzić święta w zakopiańskim hotelu chcąc odpocząć od całego przedświątecznego zamieszania związanego z przygotowaniem świat.
Czy jednak wszyscy odnajdą magię świąt z dala od domu?
Co takiego wydarzy się podczas wyjazdu?
Jak cudownie powrócić do bohaterów, z którymi spotkało
się rok temu. Jesteśmy ciekawi czy los się do Arkadiusza
uśmiechnął? Nie jest to jednak jedyny bohater, dla którego
warto przeczytać te serię. Losy dwojga rodzin są naprawdę
wciągające i każdemu życzymy jak najlepiej. W książce jest
sporo bohaterów, ale nie martwimy się, autorka zadbała i to,
aby je wszystkie dobrze poukładać. Tym razem szczególnie
naszą uwagę pochłonie postać Dominika, który niespodziewanie wraca i zdradza kilka faktów o sobie. Jedno jest pewne,
nudno nie będzie a w książce sporo się dzieje jak na lekką,
świąteczną obyczajówkę.

BO NADAL CIĘ KOCHAM - MAGDALENA KORDEL

Wielkim atutem tej powieści jest klimat, a właściwie kilka klimatów, które wzajemnie się przenikają. Autorka nie odrywa losów
bohaterów od przyrody. Tak, jak jesień przechodzi w zimę, tak
serce Leontyny z czasem wraz upływem lat zamarło, zamknęło
się w sobie, zasklepiło przed tym, co trudne, bolesne. Starsza pani bojąc się wspomnień otuliła je lodową skorupą z myślą by już
nigdy nie wracać do tego, co było. Jednak listy kruszą lód i o ile
atmosferę grudnia ocieplają święta o tyle pewne spotkanie sprawia, że wszystko staje się inne. To przepiękny motyw i niezwykłe przesłanie. Bo święta i dobrzy ludzie wokół nas są właśnie
po to, by kruszyć lody, by poczuć blask i ciepło miłości. Lektura
dosłownie wbija w fotel. Uronić można kilka łez czytając o czasach wojennych, po raz kolejny zrozumieć dramat tamtych lat. To
cenna lekcja, bo pozwala docenić to, co dane jest ludziom teraz.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
1 500 000 zł
- kwota przyznana Gminie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na inwestycję związaną z budynkiem byłej roszarni w Tworkowie

