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KONCERT NOWOROCZNO-KARNAWAŁOWY

W FORMULE ON-LINE

Gmina Krzyżanowice »
W niedzielny wieczór, w dzień
wspomnienia Świętego Walentego Orkiestra Dęta Gminy
Krzyżanowice zagrała noworoczno-karnawałowy koncert,
który można było obejrzeć poprzez łącza internetowe.
W tym roku występ Orkiestry
Dętej Gminy Krzyżanowice, organizowany corocznie w okresie
noworocznym, odbył się w późniejszym terminie, bo pod koniec karnawału. Na czele orkiestry stanął dyrygent Krzysztof
Fulneczek, a towarzyszyli im soliści – Maja Czyż, Magdalena
Polman i Kamil Klimek. Wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki przywitał wszystkich
widzów zasiadających w swych
domach przed monitorami i zaprosił na koncertowanie, które
w tym roku z powodu epidemii
przeniosło się w przestrzeń wirtualną. Wydarzenie poprowadziła Joanna Jędraszczyk-Kałwak.
Osoby, które nie mogły zobaczyć koncertu 14 lutego o godzinie 17.00 mają szansę to nadrobić. Nagranie koncertu dalej jest dostępne do obejrzenia
na platformie youtube profilu
Gminy Krzyżanowice. Wystarczy kliknąć TUTAJ aby przenieść się w noworoczno-karnawałowe klimaty.
(lukbor)
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - DZIAŁALNOŚĆ
26 stycznia na XXVII sesji,
pierwszej w 2021 roku, radni spotkali się w celu podjęcia
uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Raciborskiemu na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publiczne, przyjęcia
„Programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata2021-2023” oraz
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy
Gminy Krzyżanowice na lata
2021-2024. Wszystkie uchwały
podjęto kompletem głosów: za
było 15 radnych z 15 obecnych.
Wcześniej wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki omówił
działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie.

I. ORGANIZACJA
I PODSTAWY
DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ.

 długotrwała lub ciężka choroba- 34 rodziny
 bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
– 37 rodzin
 niepełnosprawność – 29 rodzin

ŚWIADCZENIA
WYPŁACANE W RAMACH
POLITYKI RODZINNEJ.

1. Świadczenie wychowawcze
(500+)
2. Fundusz Alimentacyjny.
3. Świadczenia rodzinne.
4. Świadczenie rodzicielskie.

V. FORMY POMOCY
FINANSOWEJ OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM.

1. Zasiłek pielęgnacyjny.
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
3. Świadczenie pielęgnacyjne.
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy.

VI. WSPÓŁPRACA

zostały z dotacji oraz 29 799,46
zł ze środków własnych gminy.
Klub Seniora powstał w celu aktywizacji seniorów w środowisku lokalnym w szczególności
zapewnienie im wsparcia w zakresie usług prozdrowotnych,
aktywizacji ruchowej, edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturalnej a także zaangażowanie seniorów w działalność samopomocową na rzecz środowiska
lokalnego. W Klubie Seniora złożono 92 deklaracje uczestnictwa, z czego regularnie korzysta około 25 osób z terenu gminy Krzyżanowice. Klub czynny
jest 2 razy w tygodniu. W 2020
roku z uwagi na pandemię koronawirusa i związane z tym obostrzeniami przez kilka miesięcy
decyzją Wojewody działalność
Klubu Seniora została czasowo zawieszona. W okresie realizacji zajęć przeprowadzono
zajęcia z baristą, zajęcia ruchowe, zajęcia z zakresu promocji
zdrowia, warsztaty rękodzieła
oraz warsztaty kulinarne. Seniorzy w bardzo dużym stopniu korzystają z komputerów
zakupionych do Klubu Seniora
w ramach wyposażenia w 2018
roku. Wykorzystują umiejętności w zakresie obsługi komputera nabyte podczas organizowanego w Klubie Seniora kursu
komputerowego, co pozwala im
brać czynny udział w życiu społecznym poprzez media społecznościowe. Seniorzy uczestniczący w zajęciach Klubu Seniora są
bardzo zadowoleni z jego powstania oraz działalności. Bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach, sami wychodzą z inicjatywą, mają wiele własnych
pomysłów na organizację zajęć.

Ośrodek Pomocy Społecz- Z ORGANIZACJAMI
nej Krzyżanowice z/s w Twor- POZARZĄDOWYMI
kowie, zwany dalej Ośrodkiem, I INNYMI INSTYTUCJAMI
jest jednostką organizacyjną DZIAŁAJĄCYMI
Gminy Krzyżanowice. Został NA RZECZ OSÓB
powołany na podstawie Uchwa- CHORYCH, STARSZYCH
ły Rady Gminy Krzyżanowice i NIEPEŁNOSPRAWNYCH
nr IX/14/1990 z dnia 20 kwietOśrodek Pomocy Społecznia 1990 roku.
nej w ramach realizacji zadań
z zakresu pomocy osobom nieII. ZATRUDNIENIE.
pełnosprawnym współpracuje
Na dzień 31 grudnia 2020 r z instytucjami i organizacjami
Ośrodek Pomocy Społecznej działającymi na rzecz osób niezatrudnia 11 osób w 10 etatach pełnosprawnych takich jak:
 Warsztaty Terapii Zajęciowej
w tym:
 Kierownik – 1 etat
w Raciborzu (WTZ) - 6 osób
 Księgowa – 1 etat
skierowanych;
 Pracownicy socjalni - 4 etaty  Środowiskowa Świetlica
w tym 1 osoba przebywająca
Samopomocy „Nadzieja” –
na urlopie macierzyńskim
2 osoby;
 Pracownicy ds. polityki ro-  Środowiskowy Dom Samo- VIII. DZIAŁALNOŚĆ OPS
dzinnej – 2,5 etatu
pomocy - 5 osób;
PODCZAS PANDEMII
 Pracownik w klubie Senior  Zakład Pielęgnacyjno Opie- COVID-19.
+ 1 etat
kuńczy w Krzanowicach - 4
Rok 2020 był inny, niż po Sprzątaczka – 0,5 etatu
osob
przednie lata również w działalności Ośrodka Pomocy SpoIII. WYDATKI BUDŻETOWE
VII. KLUB SENIOR +
łecznej. Zgodnie z obostrzeWychodząc naprzeciw ocze- niami sanitarnymi oraz reWG. KLASYFIKACJI
kiwaniom i potrzebom osób komendacjami Ministerstwa
BUDŻETOWEJ.
W 2020 roku zrealizowa- starszych oraz uwzględnia- Rodziny i Polityki Społeczny budżet Ośrodka Pomocy jąc ich zaangażowanie w życie nej pracownicy socjalni oraz
Społecznej Krzyżanowice z/s społeczne, w gminie Krzyżano- asystent rodziny pracowali
w Tworkowie wyniósł 14 348 wice w 2018 roku został utwo- w ograniczeniu pracy w tere056,45 zł. w tym:
rzony Klub Seniora z siedzibą nie. Praca socjalna oraz wy ze środków budżetu gminy w Owsiszczach. Środki na utwo- wiady środowiskowe wyko–751 262,59 zł
rzenie klubu zostały pozyska- nywane były częściowo przez
 w ramach zadań dotowanych ne z programu Senior +, celem telefon, zaś wizyty w terenie
– 381 360,85 zł
którego jest wsparcie jednostek ograniczone były do wyjść in w ramach zadań zleco- samorządowych w zakresie re- terwencyjnych czyli wymaganych z budżetu państwa - alizacji zadań własnych. W ra- jącej bezwzględnej wizyty pra13 215 433,01 zł
mach w/w programu gmina cownika socjalnego. Ośrodek
Krzyżanowice pozyskała kwo- Pomocy Społecznej w więkIV. ŚWIADCZENIA
tę 146 936,78 zł, z której dosto- szości czasu pracował podobsowano pomieszczenia na po- nie jak Urząd Gminy KrzyżaZ POMOCY SPOŁECZNEJ
trzeby klubu, zakupiono wypo- nowice tj. w okresach wzmożoI ICH REALIZACJA.
W ramach swojej działalno- sażenie do w/w pomieszczeń tj. nej zachorowalności na COVID
ści Ośrodek Pomocy Społecz- meble, telewizor, komputery 19 pracownicy OPS pracowali
nej udziela wsparcia rodzinom a także sprzęt AGD (lodówka, w systemie zmianowym lub
znajdującym się w trudnej sy- wyposażenie kuchni) W kolej- zdalnym. Klienci przyjmowatuacji rodzinnej, materialnej nych latach Gmina Krzyżano- ni byli w przypadku konieczi życiowej w ramach środków wice otrzymywała dotacje na ności osobistego stawienia się
własnych oraz dotacji z budżetu funkcjonowanie Klubu Senio- w siedzibie Ośrodka. W pozopaństwa. W 2020 r. udzieliliśmy ra. Dotacja otrzymywana jest stałych przypadkach wnioski
następującego wsparcia :
w wysokości 40% kosztów reali- oraz wszelkie sprawy załatwić
1. w ramach zadań własnych, zacji zadania, zaś 60 % kosztów można było za pośrednictwem
dotowanych oraz zleconych ponoszona jest ze środków wła- platformy ePUAP, Empatia oraz
– 213 osobom ze 101 rodzin
snych gminy. Corocznie skła- telefonicznie lub e-mailowo. Sta2. wyłącznie w formie pracy so- dany jest wniosek do Wojewo- nowiska pracy do bezpośredniej
cjalnej – 21 rodzin
dy o dofinansowanie działalno- obsługi klienta zostały wyposaNajczęstszymi powodami ści Klubu Seniora. W 2020 roku żone w osłony ochronne z plexi
udzielania pomocy material- koszty funkcjonowania Klubu oddzielające petenta, co zapewnej były:
Seniora wyniosły 49 665,76 zł nia większe bezpieczeństwo za bezrobocie – 43 rodziny
z czego 19 866,30 zł poniesione równo dla pracownika jak i dla

klienta. Pracownicy wyposażeni
zostali dodatkowo w płyny dezynfekujące oraz maseczki i rękawiczki jednorazowe. Pomieszczenia są dodatkowo wietrzone,
zaś używane sprzęty dodatkowo
dezynfekowane. Uruchomiona
została platforma dla osób znajdujących się w kwarantannie
domowej i wymagających pomocy np. w dostarczeniu zakupów, recept itp. Dodatkowo
również został uruchomiony
dyżur telefoniczny, w którym
do godziny 19.00 można było
zgłaszać ewentualne potrzeby.
Specjalnym nadzorem objęte były osoby powyżej 65 roku
życia, dla których uruchomiono program „Wspieraj seniora”, polegający na dostarczaniu wszelkiej pomocy seniorom po to, aby ograniczyć wychodzenie seniorów z domu.
W ramach w/w programu nie
udzielaliśmy pomocy seniorom,
gdyż założenia programu wymuszały rejestrację seniorów
poprzez platformę internetową, seniorom zaś łatwiej było
bezpośrednio dzwonić do ośrodka pomocy społecznej w celu
uzyskania ewentualnej pomocy.
W sumie w związku z pandemią
koronawirusa pomocy udzielono 6 rodzinom tj. głównie przebywającym na kwarantannie
w postaci dowozu zakupów, leków itp.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne nie zorganizowano corocznych imprez np. Mikołajek. W zamian za to z inicjatywy Wójta Gminy Krzyżanowice zostały przygotowane paczki
ze słodyczami oraz świątecznymi życzeniami dla uczestników corocznych spotkań z Mikołajem. W sumie zakupiono
115 paczek na kwotę 3544,70 zł,
które w/w osobom dostarczyli
pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej Krzyżanowice z/s
w Tworkowie. Paczki ze słodyczami oraz życzeniami świątecznymi Wójt Gminy Krzyżanowice wraz z Kierownikiem
OPS dostarczyli również dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac”
w Krzyżanowicach. Z uwagi
na obostrzenia sanitarne nie
odbyło się również corocznie
organizowane przez GZOKSiT
oraz inne organizacje społeczne
działające na terenie gminy spotkania wigilijne dla osób samot-

nych. W zamian za to również
gmina Krzyżanowice przygotowała paczki dla uczestników
w/w spotkań.

IX. PODSUMOWANIE.

Ośrodek Pomocy Społecznej
działa dla dobra i na rzecz osób
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i społecznej. Pracownicy socjalni stanowią wyspecjalizowaną kadrę, zaangażowaną
w niesienie pomocy najbardziej
potrzebującym i pokrzywdzonym, uwzględniając ich potrzeby. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej aby profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki podnoszą swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach itp. Z uwagi na pandemię
koronawirusa i obostrzenia sanitarne z tym związane w roku
2020 szkolenia w znacznej mierze były ograniczone, skupiały
się w większości na szkoleniach
w formie on line.
W ostatnich latach w działalności OPS zauważyć można
wzrost liczby osób starszych,
niepełnosprawnych i wymagających pomocy w zakresie
podstawowych czynności życiowych, których nie jest w stanie
zapewnić im rodzina np. z uwagi na zamieszkanie poza granicami kraju lub pracująca zawodowo. Pracownicy socjalni
na bieżąco monitorują potrzeby osób wymagających pomocy i reagują na potrzeby mieszkańców, dlatego też planujemy
zwiększyć zakres usług opiekuńczych, co pozwoli na ograniczenie kierowania do domów
pomocy społecznej oraz umożliwi osobom starszym możliwie jak najdłuższe pozostanie
w ich dotychczasowym środowisku. Osobom tego wymagającym obecnie jest zapewniona pomoc w formie usług opiekuńczych. Osoby starsze obejmowane są również wzmożoną
pracą socjalną. Dużą pomoc dla
osób niesamodzielnych świadczą również pielęgniarki z Caritas. Caritas corocznie dotowany jest przez Gminę Krzyżanowice w wysokości około
130 000 zł. Pracownicy socjalni
stale współpracują z w/w pielęgniarkami w zakresie pomocy
dla osób tego wymagających.

KRÓTKO
27 styczeń
Odbył się Konwent Samorządów Powiatu Raciborskiego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
Spotkanie z Dyrektor GZOKSiT w bieżących sprawach oświatowych.
28 styczeń
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w spotkaniu z honorowym konsulem Chorwacji Panem Andrzejem Żylak w sprawie koncertu pamięci Liszta i Beethovena, prosił o ewentualną
współpracę w organizacji koncertu,
w ubiegłym roku koncert z udziałem
chorwackiej artystki nie odbył się.
Spotkanie z Wójtem Godowa, omówiono
sprawy związane z realizacją projektów
i współpracy w ramach LGD.
2 luty
W urzędzie gminy odbyła się robocza
narada z prezesami OSP gminy Krzyżanowice.
Wójt gminy odwiedził z życzeniami najstarszą mieszkankę Krzyżanowic Panią
Martę Gaida.
3 luty
Wójt gminy spotkał się z sołtysami w sprawie planów - projektów likwidacji przejazdów kolejowych realizowanych przez PKP
w związku z modernizacją linii kolejowych i możliwością zwiększenia prędkości pociągów.
4 luty
Wójt gminy z zastępcą wójta gminy
uczestniczył w walnym zebraniu Gminnej Spółki Wodnej w świetlicy w Rudyszwałdzie, przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2020, omówiono składkę i działalność spółki na
rok 2021r. oraz sprawy bieżące.
9 luty
Spotkanie z Panią Bożeną Orzeł z pracowni urbanistycznej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyżanowice.
11 luty
Wójt gminy uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Euroregionu Silesia w Urzędzie
Gminy Mszana.
12 luty
Przekazano plac budowy w szkole podstawowej w Krzyżanowicach
– dostosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami poprzez zabudowę platformy schodowej. Koszt
(zgodnie z umową) 95.900,00 brutto
termin realizacji zadania 18.06.2021 r.
14 luty
Odbył się Karnawałowo - Noworoczny
Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w wersji online, dostępny dla wszystkich na
kanale You Tube. Podczas którego podziękowałem organizacjom naszej gminy za ich działalność, gminom partnerskim za współpracę.
16 luty
W szkole podstawowej w Chałupkach
wójt gminy uczestniczył w konferencji
on-line z partnerską gminą Seeshaupt
rozmawiano z burmistrzem Egold Fritz
na temat realizacji współpracy partnerskiej.
18 luty
Odbył się kolejny Konwent Samorządów
Powiatu Raciborskiego na terenie naszej gminy, omówione zostały sprawy
związane z transportem publicznym
PKS, zmiany dotyczące zasad pożyczek z WFOŚiGW z Katowic na realizację zadań proekologicznych – przyjęto wspólne stanowisko w tej sprawie,
bieżące sprawy.
19 luty
Spotkanie ze Starostą Powiatu Raciborskiego w sprawach inwestycji powiatowo-gminnych.
Od 16 lutego strażacy gminnych OSP
rozpoczęli rozdawanie ulotek dla mieszkańców całej gminy dotyczących szczepień przeciwko Covid-19. Ulotki zawierają informacje gdzie można się zarejestrować i zaszczepić, gdzie uzyskać
informacje na temat szczepionki oraz
zgłosić zapotrzebowanie na transport
do punktu szczepień bądź szczepienie
w miejscu pobytu pacjenta.
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Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
Gmina Krzyżanowice »
Gmina zgłosiła kolejny obiekt
w Ogólnopolskim Konkursie
Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”
Po ubiegłorocznym sukcesie świetlicy i remizy OSP
w Rudyszwałdzie, która otrzymała w kategorii „Nowe Obiekty – Obiekt Kultury”, w tym
roku zgłosiliśmy, wpisane do
rejestru zabytków i rewitalizowane w ostatnich latach, Ruiny
Zamku w Tworkowie.
Obiekt oficjalnie otwarto
latem 2020 roku. W pierwszy
weekend otwarcia odwiedziło go ponad 2000 osób. Dziś
odtworzony i zabezpieczony
obiekt oferuje odwiedzającym
podróż do czasów szlacheckich
rodów Eichendorffów i Reisewitzów. Dawne krużganki, arkady i korytarze pozwalają na
własnej skórze doświadczyć
trwającej od XIII w. historii
tego miejsca. Pałacowa wozownia jest miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych
i tematycznych. Latem, mimo
panującej pandemii udało się
zorganizować kilka ciekawych

Przed inwestycją

W trakcie inwestycji

Po inwestycji

imprez. W zachodnim skrzydle towym, który rusza z początruin, na wysokości 21 metrów, kiem marca
w odtworzonej, zabytkowej wieży pałacowej, utworzono wieżę
widokową z której rozpościera
się wspaniały widok na miejscowość i sąsiednie tereny.
Przedmiotowa wieża włączona została do szlaku wież
i platform widokowych w Euroregionie Silesia o nazwie "Silesianka". Ponadto ruiny wraz
z wieżą są kluczowym zabytkiem i atrakcją promującą nowo powstałą markę turystyczną "Kraina Górnej Odry".
Tak unikatowy w skali kraju
obiekt zasługuje na ogólnopolską promocję, a udział w Konkursie Modernizacja Roku jest
do tego doskonałą okazją.
Już dziś zachęcamy Państwa do głosowania na nasz
Po inwestycji
obiekt w plebiscycie interne-

Przed inwestycją

Po inwestycji

W trakcie inwestycji
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Plany inwestycyjne gminy Krzyżanowice
– WIZUALIZACJE

Gmina Krzyżanowice na bieżąco stara się o dofinansowanie planowanych inwestycji. Przedstawiamy wizualizację z wybranych, ważnych inwestycji, które
gmina Krzyżanowice planuje zrealizować w najbliższej przyszłości, a ich realizacja w dużej mierze zdeterminują pozyskane środki finansowe.

- Budynek
dworca kolejowego
w Chałupkach
Budynek dworca powstał
w 1847 roku w trakcie budowy linii kolejowej WROCŁAW
- WIEDEŃ. Po wybudowaniu linii w kierunku KATOWIC Chałupki stały się stacją węzłową,
czyli taką, z której wybiegają
co najmniej trzy szlaki kolejowe.
Od 2012 r. wójt gminy Grzegorz Utracki rozpoczął starania o przejęcie budynku dworca.
W 2020 r. budynek udało się
przejąć od PKP i rozpoczęto
prace porządkowe i remontowe oraz przystąpiono do opracowania koncepcji na zagospodarowanie obiektu.

nienie poczekalni podróżującym. Prace zostaną podzielone na etapy:
W pierwszej kolejności udostępniona zostanie poczekalni
dla pasażerów i wykonany niezbędny remont.
W kolejnym etapie planuje
się realizację muzeum kolejnictwa i centrum informacji turystycznej Krainy Górnej Odry;

Gmina Krzyżanowice złożyła
wniosek o środki funduszu przeciwdziałania COVID -19 dla JST.
 szacowany koszt zadania
3.500.000,00 zł
 wysokość wnioskowanej dotacji 2.975.000,00 zł
PLANY:
Gmina planuje przywróce-  wkład własny 525.000,00 zł
nia funkcji dworca i udostęp-
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Ruiny Zamku w Tworkowie
Od 2004 r. właścicielem ruin
jest Gminy Krzyżanowice
Do czasu przejęcie przez
Gminę obiekt zaniedbany był
przez właścicieli powojennych.
Z roku na rok drastycznie pogarszał się jego stan techniczny.
Gmina Krzyżanowice od
czasu przejęcia ruin każdego
roku, w miarę możliwości finansowych, wydatkowała niewielkie środki własne oraz pozyskane od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na etapowe prowadzenie prac
zabezpieczających oraz porządkowych i pielęgnacyjnych otaczającej zieleni parkowej. Prace te były niewystarczające aby
zatrzymać postępujące niszczenie zabytku. Aby powstrzymać
całkowitą dewastację obiektu,
wymagane były kompleksowe
działania o znacznie większej
wartości. W tym celu Gmina
rozpoczęła intensywne starania o pozyskanie środków zewnętrznych na zabezpieczenie
i odbudowę zabytku.
W końcu po wielu staraniach
udało się pozyskać środki transgraniczne z Programu Interreg Republika Czeska – Polska
i w latach 2017-2019 w ramach
wspólnego projektu z czeską instytucją z partnerskich Szylerzowic pn.: „Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca odpoczynku i aktywności”. W ramach projektu
zrealizowano zakres pozwalający na całkowite zabezpieczenie
zabytku i jego bezpieczne udostępnienie mieszkańcom i turystom. Pozwoliło to na zachowanie obiektu w formie trwałej
ruiny poprzez stabilizację stanu
technicznego bez zmiany wyglądu historycznego oraz udostępnienie dla zwiedzających wieży
widokowej i wozowni. W zakres
prac wchodziło m. in. odgruzowanie, rekonstrukcja murów
i nadproży wykonanie żelbetowych konstrukcji dachu wozowni i wieży oraz stalowej klatki
schodowej, jak też uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół ruin. Zastosowanie
stropów wzmocniło istniejący
układ konstrukcyjny i pozwoliło
na uzyskanie w wozowni dwupoziomowego otwartego pomieszczenia, które w przyszłości można będzie wykorzystać na cele
kulturalne.
W trakcie prac wywieziono
200 aut ciężarowych gruzu.
W trakcie półrocznej eksploatacji obiektu zdiagnozowano potrzebę przeprowadzenia
kolejnych prac modernizacyjnych w celu umożliwienia pełnego wykorzystania potencjału
obiektu. Otworzyły się również
kolejne możliwości pozyskania
środków finansowych na ten cel.
Aby nadać historycznemu
obiektowi nowe funkcje i rozszerzyć paletę oferowanych
mieszkańcom atrakcji Gmina
złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn.:
„Rewitalizacja budynku dawnej
wozowni przy ruinach zamku
w Tworkowie
 wartość projektu ogółem:
2.448.987,69 zł
 kwota wnioskowanego dofinansowania 1.936.126,15 zł

Celem projektu jest

 adaptacja pomieszczenia
wozowni na cele społeczno

 montaż przeszkleń i balu– kulturalne;
 wykonanie odcinka stropu
strad;
 wykonanie instalacji technad częścią pomieszczeń;
 wydzielenie pomieszczeń
nicznych;
zaplecza oraz wykonanie
tarasu;
Zakończenie realizacji pro montaż stolarki i ślusarki jektu pozwoli dokończyć kookiennej i drzwiowej w ist- lejny ważny etap odbudowy
tworkowskiego zamku, przy
niejących otworach;

jednoczesnym udostępnieniu
mieszkańcom i turystom sali
wystawienniczo-koncertowej
w klimatycznej przyzamkowej
wozowni. Będzie to miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, społecznych, takich jak:
koncerty, wernisaże, konferencje czy wystawy.
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Program Ograniczenia

Niskiej Emisji - PONE
Nabór uzupełniający ciągły
do projektu “Łączymy z energią…”
Gmina Krzyżanowice prowadzi z dużym powodzeniem
od 2007 roku Program Ograniczenia Niskiej Emisji, w którym głównie dofinansowuje się
wymiany kotłów na ekologiczne
oraz montaż instalacji solarnej
lub pompy ciepła do celów ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
Od 2016 r. nastąpiło zwiększenie ilości wymian kotłów z dofinansowaniem z 40 szt. na 120 szt.
rocznie. Obserwujemy również,
że około dwóch lat wstecz, wśród
społeczeństwa brak jest zainteresowania w zakresie montażu instalacji solarnych do celów ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

OGŁOSZENIE

Dzięki programowi na terenie Gminy do 2020 r. udało się
wymienić 902 kotły na ekologiczne oraz zamontować 218 instalacji solarnych oraz 1 pompę
ciepła do cwu. Ogólna łączna
wartość programów wyniosła
14 369 737,89 zł.
Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wypełniony wniosek do Urzędu Gminy
Krzyżanowice wraz z kopią aktu własności.
Realizacja następuje według
kolejności złożenia wniosków
oraz po podpisaniu przez Beneficjentów umów o dofinansowanie z Gminą.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:
a. 60 % lecz nie więcej niż 9 tys.
zł. do wymiany kotłów,
b. 50 % lecz nie więcej niż
4 tys. zł. do montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła do celów ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
W roku 2021r. planuje się wymianę kolejnych 120 szt. kotłów
na ekologiczne. Obecnie w kolejce oczekuje około 480 wniosków na realizację.
(RŚ)

LOKALNE PARTNERSTWO DO
SPRAW WODY W TWOIM
POWIECIE
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
zaprasza do tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody.
Zapraszamy osoby zainteresowane gospodarką wodną na terenie
powiatu raciborskiego, rolników, przedstawicieli samorządów,
spółki wodne, użytkowników wód.
Zachęcamy do dyskusji o aktualnych problemach sektora
rolnego, przedsiębiorstw oraz mieszkańców obszarów wiejskich
związanych z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną na
spotkaniu online w dniu 9 marca 2021r. Liczymy na wymianę
doświadczeń, spostrzeżeń oraz wspólne omówienie problemów.

Kontakt z doradcą ŚODR:

Krystyna Pawlik
571 291 240

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100%
kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji
fotowoltaicznej lub montażem
pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Uprawnieni do złożenia
wniosku

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie
10 gmin: Gminy Godów, Miasta
Jastrzębie-Zdrój, Gminy Krzyżanowice, Gminy Marklowice,
Miasta Pszów, Miasta Racibórz,
Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski,
Miasta Żory. Pod warunkiem
dostępności instalacji w danej
gminie.
Ilość i rodzaj dostępnych
w naborze instalacji będzie aktualizowana min. raz na dwa
tygodnie.
Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

Rodzaje instalacji
objętych grantami

Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii pod warunkiem jej dostępności spośród:
 instalacji fotowoltaicznej
o mocy nie mniejszej niż 3
kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV
nie mniejszej niż 2,8 kWp,
 instalacji powietrznej pompy
ciepła na cele c.w.u. o mocy
grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
 instalację kotła na pelet
o mocy od 10 kW do 20 kW
i od 20 kW do 30 kW.
Istnieje możliwość łączenia
wybranych technologii pod warunkiem ich dostępności w następujących konfiguracjach:
 instalacja fotowoltaiczna
oraz pompa ciepła na cele
c.w.u.,
 instalacja fotowoltaiczna
oraz kocioł na pelet.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Maksymalna możliwa do
pozyskania przez Grantobiorcę kwota grantu na poszczegól-

ną instalację wynosi:
Wnioski można składać wyInstalacja fotowoltaicz- łącznie w formie papierowej:
na o mocy nie mniejszej niż 3  bezpośrednio w siedzibie
Biura Związku Gmin i PokWp (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie
wiatów Subregionu Zachodmniejszej niż 2,8kWp – 4.700,00
niego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul.
zł netto/kWp (łącznie nie więcej
niż 14.100,00 zł netto),
Rudzka 13C, 44-200 Rybnik
 Instalacja powietrznej pom(II piętro) – w godzinach
py ciepła o mocy grzewczej
funkcjonowania biura tj. od
do 3,0 kW i pojemności zaponiedziałku do piątku od
sobnika do 300l – 7.500,00 zł
7:30 do 15:30.
netto,
 lub w formie papierowej – za
 Instalacja kotła na pelet
pośrednictwem Poczty Polo mocy od 10 – 20kW – 15
skiej lub innego operatora
000,00 zł netto,
na adres Związku Gmin i Po Instalacja kotła na pelet
wiatów Subregionu Zachodo mocy od 20 – 30kW – 17
niego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul.
500,00 zł netto.
Rudzka 13C, 44-200 Rybnik
W przypadku łączenia insta(decyduje data i godzina
lacji (wymiany kotła z instalacją
wpływu do biura).
PV lub montażu pompy ciepła
do c.w.u. z instalacją PV) kwoty
Informacje dot. naboru możgrantów sumują się.
na uzyskać telefonicznie lub mailowo w Lokalnych Specjalistów
Termin i miejsce składania ds. zarządzania projektem:
 Krzyżanowice: Pani Dominiwniosków o przyznanie
ka Kraiczek tel.: 32 4194050,
grantu
Nabór Grantobiorców w raw. 142 e-mail: oze.krzyzanomach naboru uzupełniającego
wice@gmail.com
 lub w Biurze Związku Gmin
prowadzony będzie w okresie
od 22 lutego 2021 r. Informacja
i Powiatów Subregionu Zao zakończeniu naboru zostanie
chodniego Województwa Śląpodana w odrębnym ogłoszeskiego z siedzibą w Rybniniu. Wnioski, złożone przed lub
ku – Pani Katarzyna Palki
po upływie terminu naboru nie
tel. 32 422 24 46, 504 004 207
będą rozpatrywane.
lub mailowo: oze@subregion.pl

Więcej informacji dostępnych na stronie www.krzyzanowice.pl
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Strażacy roznosili ulotki

Informacja na temat
szczepień przeciwko COVID-19
Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzyżanowice,
Jednym z elementów walki z pandemią jest szczepionka. 25 stycznia b.r. rozpoczęły
się szczepienia dla seniorów. W pierwszej kolejności dotyczą one osób starszych, które
ukończyły 80 oraz 70 lat.
Żeby ułatwić dostęp do szczepień dla naszych mieszkańców, wyrażających chęć zaszczepienia się, na terenie Gminy Krzyżanowice zorganizowane zostały aż trzy punkty
szczepień w Ośrodkach Zdrowia:
• Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowicach,
• Ośrodek Zdrowia w Tworkowie,
• Ośrodek Zdrowia w Chałupkach.
Ze względów organizacyjnych na szczepienie najlepiej zarejestrować się telefonicznie w swoim Ośrodku Zdrowia.
Można również zarejestrować się za pomocą systemów przyjętych w całym kraju:
• infolinii – nr 989,
• Internetowego Konta Pacjenta,
• wysyłając sms pod numer 664 908 556 o treści SzczepimySie
Informujemy również, że będzie możliwy transport do punktów szczepień, dla tych osób,
które będą tego wymaga. Potrzeby te można zgłaszać pod specjalnie uruchomionym
numerem telefonu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie
tel. (32) 419 62 71 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00, gdzie pracownik będzie przyjmował i weryfikował zgłoszenie. Pod wskazanym numerem telefonu są
również udzielane informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19.
W transporcie będą również pomagać jednostki OSP z terenu naszej gminy.
Według informacji przekazanej nam przez służby Wojewody Śląskiego dla osób leżących,
obłożnie chorych w najbliższym czasie zostaną zapewnione mobilne punkty szczepień.
Zespoły wyjazdowe przeprowadzą szczepienia w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta. W jego skład będzie wchodził lekarz, którego zadaniem będzie zakwalifikowanie pacjenta do szczepienia.
Szczepienia przeciwko COVID 19 są całkowicie dobrowolne i bezpłatne i nie wymagają
skierowania od lekarza.
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Gmina Krzyżanowice »
Ochotnicy z gminnych jednostek OSP pomogli w kampanii
informacyjnej Urzędu Gminy,
Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodków Zdrowia roznosząc

po domach specjalne ulotki, do- zapisu oraz możliwością transtyczące szczepień na COVID-19. portu do Ośrodków Zdrowia dla
Znajdują się na nich wszystkie osób które będą tego wymagać.
istotne informacje związane
z punktami szczepień, ważnymi
(lukbor)
numerami telefonów, sposobem

Transport na szczepienie
przeciw COVID-19a

Gmina Krzyżanowice »
Pierwsza osoba skorzystała
z transportu do Ośrodka Zdrowia w związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19. Samo-

chód do przewozu osób, które została przewieziona do Osrodwymagają specjalnego trans- ka Zdrowia z pomocą ochotniportu, udostępniła Gmina. ków gminnej jednostki OSP.
Pierwszy przewóz dotyczył oso(lukbor)
by starszej z Bieńkowic, która
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Styczeń w Przedszkolu
w Krzyżanowicach
Rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy feriami. Co prawda nie dotyczą one wszystkich
przedszkolaków, więc dzieci

które chodziły w tym czasie do
przedszkola miały możliwość
uczestniczenia w zabawach i zajęciach. Po feriach, gdy dzieci

prawie w 100% wróciły do przedszkola zaczęliśmy przygotowywania do Dnia Babci i Dziadka.
Codzienne próby, nauka tań-

ców, wierszy, piosenek, krótkich teatrzyków. Dzieci przygotowywały niespodzianki dla
swoich dziadków. Niestety nie
mogliśmy się spotkać z Babciami i Dziadkami w naszym
przedszkolu, ale występy były.
Wszystkie grupy nagrały swój
program artystyczny i w ten
sposób dziadkowie mogli zobaczyć występy kochanych wnuków. Korzystaliśmy także z uroków zimy – organizując dla dzieci zabawy na śniegu.
Jolanta Siegmund

„Panie z Zabełkowa z czasów przedszkolnych”
W połowie lutego, dzieci z grupy starszej miały okazję wziąć udział w zajęciach,
jakich jeszcze do tej pory nie
miało miejsca w przedszkolu.
Mianowicie były to zajęcia, na
których dowiadywały się opowieści swoich pań z czasów
przedszkolnych. Każda pani, była zapraszana do sali starsza-

ków i w danym dniu opowiadała
jak to było, kiedy to właśnie ona,
była małą dziewczynką i chodziła do przedszkola. Cykl spotkań rozpoczęła pani Dyrektor
Anna Kubica, a następnie pani
Wicedyrektor Katarzyna Niewęgłowska. W kolejnych dniach
w spotkaniach brały udział wychowawczynie grup, oraz po-

zostałe panie. Każda pani opowiadała jak wyglądało jej przedszkole, czym lubiła się bawić,
czego nie lubiła jeść w przedszkolu oraz co było zarazem
jej największym przysmakiem.
Opowiadały kto je zaprowadzał
do przedszkola, jak wspominają swoją panię z przedszkola
i z kim lubiły się najbardziej

bawić. Dzieci słuchały z zapartym tchem i zaciekawione zadawały mnóstwo pytań. Wszystkie
panie wzięły również udział we
wspólnej pracy plastycznej odciskając swą dłoń za pomocą
farby na pamiątkę spotkania.
Dzieci miały również za zadanie odgadnąć jak każda pani wyglądała jak była małym dziec-

kiem. Czasami trafiały od razu,
a czasem potrzebowały pomocy. W taki sposób powstał piękny obraz z aktualnym zdjęciem
każdej pani, oraz z tym z czasów
dzieciństwa, który stanowi teraz piękną i zarazem nietypową dekorację korytarza przedszkolnego. W ramach podziękowań za poświęcony czas i chęcią

podzielenia się historią swego
dzieciństwa, każda pani otrzymała laurkę ze zdjęciem całej
grupy, trzymającej serca z napisem DZIĘKUJEMY.
Anna Nowak
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zabełkowie
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WALENTYNKI - trochę ciepła
w środku zimy….
Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym
świecie jako święto miłości. Dla
najmłodszych stanowi symbol
przyjaźni, relacji międzyludzkich i radości ze wspólnego
przebywania. Również w Bieńkowickim przedszkolu dzień ten
upłynął na wzajemnym okazywaniu sobie życzliwości, dobro-

ci i przyjaźni. Całe przedszkole
zamieniło się w serduszkową
krainę, pełną radosnej atmosfery i uśmiechu. Dzieci miały okazję poznać tradycję tego święta
oraz jego patrona. Omawiały
bardzo ważne uczucia w życiu
człowieka. Uczucie przyjaźni,
miłości oraz poznawały sposoby
ich wyrażania. Tradycją w na-

szym przedszkolu jest poczta
walentynkowa. Przedszkolaki wspólnie z rodzicami przygotowały walentynkowe kartki dla wybranego przez siebie
kolegi lub koleżanki, następnie
wrzucały je do “walentynkowej”
skrzynki. Miłym zaskoczeniem
była dla nas ogromna ilość przygotowanych „walentynek” i po-

mysłowość. Większość dzieci
otrzymała ich po kilka, co jak
określiły było dla nich bardzo
przyjemnym uczuciem. Zaskakujące jest, jak dzieci szczerze
i otwarcie okazują radość, przyjaźń i sympatię w stosunku do
innych.
Wspólna zabawa dostarczyła wielu radosnych wrażeń,
dzień ten zapisał się w pamięci
przedszkolaków jako bardzo miłe i ciepłe wspomnienie.
(Barbara Somerla)

Kostrzewą z którą poprowadziła rozmowę starszy specjalista
ds. kultury Sabina Ciuraszkiewicz. Spotkanie było transmitowane na żywo na platformie Facebook profilu – Centrum Kultury i Świetlice w gminie Krzyżanowice. Podczas rozmowy
Panie wspominały poprzednie
edycje Ostatków w ramach Babskiego Combra. Każdego roku
były inne zabawy i inna tematyka spotkania do której trzeba

było odpowiednio się przebrać.
Bohaterem tłustego czwartku
jest pączek dlatego nie zabrakło
rozmowy o jego genezie i sposobach przygotowania. Pączek
znany jest już od czasów starożytnego Rzymu, jednak ten
przysmak rzymianom był znany w formie słonej. Prawdopodobnie słodki pączek wywodzi
się z Turcji, a do Europy trafił
dopiero w XVI wieku. Pani Marysia znana jest z poezji pisanej

po naszymu, dlatego też spotkanie nie mogło się odbyć bez
przeczytania wierszy stworzonych specjalnie na ostatki. Obie
Panie na zakończenie wyraziły
swoją nadzieję, że w kolejny tłusty czwartek będą mogły spotkać się w pełnym składzie i po
raz kolejny Panie przejmą władzę na jeden wieczór.
(lukbor)

Ostatki on-line
z Centrum Kultury

Tworków » Tłusty czwartek
rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Tradycyjnie ten dzień
w Centrum Kultury w Tworkowie zarezerwowany jest dla pań
z Kół Gospodyń Wiejskich. To

Babski Comber na ostatki w 2019 roku

tutaj co roku gospodynie przejmują władzę organizując Babski Comber, jednak tym razem
hucznej zabawy nie było. Jedenaste spotkanie w Centrum
Kultury odbyło się bez zabawy

z której trzeba było zrezygnować z powodu trwających obostrzeń sanitarnych.
Tym razem w tłusty czwartek zorganizowano, przy pączku
i kawie, spotkanie z Panią Marią

Babski Comber na ostatki w 2019 roku

Babski Comber na ostatki w 2019 roku
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JUBILEUSZ MAŁŻEŃSKI

Zasłużona emerytura dyrektorki
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzyżanowicach
Gmina Krzyżanowice: Z końcem roku dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach Agnieszka Winiarczyk przeszła na zasłużoną
emeryturę. W imieniu władz
samorządowych gminy Krzy-

żanowice oraz swoim własnym
wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki przekazał słowa
uznania i podziękowania za
wieloletnią pracę bibliotekarza
w gminie Krzyżanowice oraz
sprawowanie funkcji dyrekto-

ra Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach. W miejsce Pani Agnieszki funkcję dyrektorki przejęła Pani Cecylia
Państwo Maria i Rudolf
Kogut.
Halfar z Rudyszwałdu przeży(lukbor) li w związku małżeńskim 60 lat.
Z tej okazji jubilatów odwiedzi-

li wójt gminy Grzegorz Utrac- gratulacje i serdeczne życzeki i zastępca kierownika USC nia w imieniu własnym i mieszDorota Dwulecki, wręczając kańców gminy.
wiązankę kwiatów, składając
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Nie-wybuchowe znalezisko w Tworkowie
Tworków » Minęło 76 lat od
II Wojny Światowej, ale po dziś
dzień natrafia się na kolejne ślady po wielkiej wojnie. Ziemia kryje w sobie wiele niebezpiecznych
obiektów. Ich odkrycie może opowiadać o historii toczonych bitew
w danej okolicy. W Tworkowie
również natrafiono na nietypową pozostałość po IIWŚ.
17 lutego br. podczas prac
ziemnych odkopano pocisk rakietowy M-13 (132mm) do wyrzutni
BM-13 (Katiusza) został wystrzelony w pierwszych dniach kwietnia 1945r. z jednej z wyrzutni należącej do radzieckiej 180 ciężkiej
brygady haubic ze składu 24 dywizji artylerii przełamania, która
wspierała zdobywanie i utrzymywanie radzieckich przyczółków

na Odrze. Wyrzutnie ostrzeliwały m.in. Las Tworkowski, Tworków, Hanowiec, Krzyżanowice,
Roszków i Nowy Dwór. Brygada
w większości dysponowała wyrzutniami na podwoziach amerykańskich samochodów GMC
CCKW i STUDEBAKER US-6.
Dodatkową ciekawostką jest fakt,
że 08.04.1945r. meldunek bojowy
I dywizjonu 4 pułku lotnictwa
szturmowego Luftwaffe wspomina o atakach na pozycje wyrzutni: „17 samolotów Focke Wulf
Fw 190 (startujących z lotniska
w Dolnym Benesovie, obecnie
w Czechach) - atak na zgrupowanie wroga, artylerię i POZYCJE
WYRZUTNI w kwadracie 81797
(mniejszy kwadrat- przyp.) i kolumny pojazdów na wschód od

Lubomii 8178 (większy kwadrat tów każda, o godz. 12.49 i 14.46.
(Michał Kroczek)
- przyp.). Dobre warunki obser(Raum Tunskirch
wacyjne nad celami, poza dymem
- II Wojna Światowa na
nie zaobserwowano efektów". DoRaciborszczyźnie/
kładnie nalot na wyrzutnie rakietowe przeprowadziły dwie grupy Facebook - @raumtunskirch)
(opr. lukbor)
samolotów Fw 190 po 5 samolo-

Spotkanie partnerskie on-line

Chałupki » We wtorek 16
lutego w Szkole Podstawowej
w Chałupkach odbyła się videokonferencja, w której udział
wzięli przedstawiciele gminy
partnerskiej Seeshaupt z gminą Krzyżanowice. Gminę Seeshaupt reprezentował burmistrz Fritz Egold, były już wiceburmistrz Fritz Stuffer, radna
i koordynatorka współpracy pomiędzy szkołami w Seeshaupt
i Chałupkach pani Petra Eberle
oraz rodzina Procek, pochodząca z Żytnej, obecnie mieszkająca w Seeshaupt.
Naszą gminę reprezentował
wójt gminy Grzegorz Utracki, dyrektor szkoły Barbara Tomczyk
oraz koordynatorki współpracy.
Powodem do spotkania,
oprócz omówienia dalszej
współpracy, dostosowania się
do panujących warunków, było uroczyste ogłoszenie, iż nasze gminy zostały zakwalifikowane do udziału w Programie
„U mnie i u.Ciebie..Spotkania

młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin
i powiatów”.
Włodarze naszych gmin mówili o tym, jak ważne są spotkania pomiędzy gminami partnerskimi. Dlatego też wymiana uczniów powinna być ważnym elementem partnerstwa
polsko-niemieckiego, również
na szczeblu samorządowym.
Wymiany są bowiem wartościowym wkładem w edukację i osobisty rozwój młodych
mieszkańców regionu.
Zostały również uzgodnione cykliczne spotkania uczniów
szkoły w Seeshaupt i Chałupkach, w obecnych warunkach
poprzez Microsoft 365, ale powstał harmonogram, podczas
którego w wirtualnej wymianie
może wziąć udział spora grupa naszych uczniów i czerpać
z tych doświadczeń obopólne
korzyści.
SP Chałupki
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HISTORIA STOWARZYSZEŃ NA TERENIE
Gminy Krzyżanowice – KGW (cz.1)

Gmina Krzyżanowice »
Gmina Krzyżanowice: Rozpoczynamy nowy cykl artykułów
opisujących historię stowarzyszeń na terenie Gminy. w pierwszej kolejności przedstawiona
zostanie historia Kół Gospodyń
Wiejskich. Część pierwsza opisuje koła z sołectw: Chałupki,
Rudyszwałd i Zabełków.

Chałupki

Koło istnieje od około 40 lat.
Nie jest znana dokładna data założenia. Siedzibą KGW jest świetlica wiejska. Wcześniej gospodynie spotykały się w siedzibie
przy ul. Bogumińskiej. Koło liczy
36 członkiń, które pomagają przy
organizacji wszelkich imprez od-

KGW Chałupki

bywających się na terenie wsi
i gminy. Gospodynie przygotowują potrawy regionalne na kiermasze świąteczne, biorą udział
w tradycyjnym szkubaniu pierza
czy kiszeniu kapusty. Członkinie
koła organizują spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, św.
Mikołaja i z okazji świąt Bożego Narodzenia. Koło od lat bierze udział w organizowaniu dożynek. Panie spotykają się przy
tworzeniu korony, a następnie
biorą udział w korowodzie. Koło czynnie uczestniczy w „Jarmarku na granicy” przygotowując z tej okazji wyśmienite
potrawy. Ponadto KGW aktywnie współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi

także świetlica i OSP. Na początku koło zajmowało się organizowaniem kursów kroju i szycia.
Obecnie członkinie organizują
spotkania m.in. z okazji Dnia Kobiet, spotykają się przy pieczeniu
tradycyjnego kołocza, pomagają
przy organizacji festynów i dożynek, a także wszelkich imprez jakie mają miejsce na terenie wsi
i gminy. Gospodynie co roku biorą
udział w gminnych kiermaszach,
jeżdżą do Tworkowa na tradycyjne szkubanie pierza i kiszenie kapusty. Razem ze świetlicą koło
Rudyszwałd
organizuje wigilię dla osób starIstnieje od 1964 r. Siedziba szych. Członkinie koła współpraznajduje się w nowym budynku cują z radą sołecką, strażakami,
Centrum Integracji i Aktywno- a także z innymi grupami działaści Społecznej , gdzie mieści się jącymi w Rudyszwałdzie.

w Chałupkach – z radą sołecką,
sołtysem, klubem sportowym,
z parafialnym zespołem Caritas,
Grupą Odnowy Wsi, z placówkami oświatowymi oraz KERiI.
Koło włącza się w organizację
corocznej wigilii dla samotnych.
Ponadto gospodynie promują
zdrowy styl życia wśród dzieci
i młodzieży z tej wsi. Organizują
pogadanki na temat odżywiania
i wycieczki edukacyjne. Koło cieszy się wsparciem samorządu
gminnego.

KGW Rudyszwałd

KGW Chałupki

KGW Rudyszwałd

KGw Zabełków

KGW Zabełków

Zabełków

Istnieje od 1963 r. Ma siedzibę w świetlicy na parterze budynku przedszkola. Gospodynie
mają tu do dyspozycji kuchnię
wspólną z innymi organizacjami oraz dwa pomieszczenia w większym odbywają się spotkania, w mniejszym przechowywane są naczynia należące
do koła, z możliwością ich wypożyczenia. Panie spotykają
się raz w tygodniu na kursach
szydełkowania i robótek ręcznych oraz co roku z okazji Dnia
Kobiet, świętowanego obecnie
w restauracjach. Ponadto gospodynie pomagają przy festynach wiejskich, piekąc kołacz
na sprzedaż. Do sztandarowych

przedsięwzięć należy wyplatanie korony dożynkowej (co roku u innego gospodarza). Panie
przygotowują również kiermasz
przy kościele, na który wypiekane jest jednorazowo nawet 500
kg ciasteczek. Robią przetwory z jabłek, które przydają się
przy pieczeniu kołaczy, uczestniczą w imprezach gminnych
w GZOKSiT. Organizują wycieczki do szkółek drzew i kwiatów, dofinansowywane przez
urząd gminy. Do historii przeszły już takie działania koła jak
rozprowadzanie piskląt, kursy
gotowania czy wyszywanie obrusów do kościoła.
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Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
– rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS
Coraz więcej osób pobiera
świadczenia na konto bankowe.
Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania
przeprowadzone przez ZUS
wśród tych osób, taka decyzja
wynika w dużej mierze z braku
wiedzy o tym jak korzysta z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej.
Dzięki kampanii „Bezpiecznie,
zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści,
jakie daje konto w banku i jak
bezpiecznie z niego korzystać.
Chcemy aby nasi klienci
swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi,
nie narażając się na kradzież,
oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto

swoje świadczenia, płacili rachunki oraz robili zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy
apteki używali karty płatniczej.
Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.
Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na
konto i bądź bezpieczny!
W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać naszym
klientom, że korzystanie z konta
bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:

 jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
 jak założyć konto bankowe,
 jak zmienić sposób wypłaty
świadczeń w ZUS,
 o czym muszą pamiętać, gdy
korzystają z konta bankowego przez internet.
Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się
bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online
ułatwia załatwianie codziennych
spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy
kontaktować się z najbliższymi.
Szczegółowe informacje są
dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie,
zdrowo, bezgotówkowo”.

OGŁOSZENIE

KRUS ogłasza XI Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Jak co roku Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich
wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, pozytywne zachowania związane z pracą i zabaPrezes KRUS,
wą dzieci na tereZapraszamy uczniów szkó
Aleksandra Hadzik
nie gospodarstwa
ł podstawowych
z terenów wiejskich do udzi
ogłosiła właśnie rozrolnego, a także poału w Ogólnopolskim Konk
ursie
Plastycznym dla Dzieci „Bez
poczęcie XI Konpularyzuje „Wykaz
piecznie na wsi”
czynności szczekursu Plastycznego
dla Dzieci pod hagólnie niebezpieczsłem „Bezpiecznie
nych związanych
z prowadzeniem gona wsi mamy: od 30
spodarstwa rolnelat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
go, których nie wolno powierzać dziePatronat honorowy nad Konkursem
ciom poniżej 16 lat,”
wskazującego na
sprawuje Minister
prace szczególnie
Rolnictwa i Rozwozagrażające bezpieju Wsi. Jego organiczeństwu najmłodzację wspierają Ministerstwo Rolnicszych mieszkańców
wsi, przygotowanego
twa i Rozwoju Wsi,
przez KRUS.
Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy
Tegoroczne hasło
konkursowe ma obOśrodek Wsparcia Rolnictwa oraz
razować wiedzę jaką
zdobyły dzieci uczestAgencja RestruktuRegulamin konkursu oraz
dodatkowe informacje dostęp
ne są
ryzacji i Modernizanicząc w prowadzona www.krus.gov.pl
nych przez KRUS
cji Rolnictwa.
lekcjach o bezpieW ramach wojewódzkiego etapu
czeństwie pracy i zagrożeniach wypadkonkursu, w 2020
roku do siedziby
kowych w gospodarOddziału Regiostwach rolnych.
Termin przesyłania prac
nalnego KRUS w Częstocho- szkół podstawowych, znajdująwie wpłynęło 1776 prac pla- cych się na terenach wiejskich upływa z dniem 31 marca 2021
roku.
stycznych dzieci z ponad 180 w województwie śląskim.

Serdecznie zapraszamy do
udziału w Konkursie plastycznym na dekorację wielkanocną.
Konkurs przeznaczony jest dla
wszystkich mieszkańców gminy Krzyżanowice, niezależnie
od wieku. Zapraszamy dzieci,
młodzież, dorosłych i seniorów – wszystkich tych, którzy
chcieliby pokazać własnoręcznie przygotowane dekoracje.
Konkurs bożonarodzeniowy
cieszył się wielkim zainteresowaniem, a choinka udekorowana pracami pokonkursowymi była licznie odwiedzana
przez mieszkańców i gości, dlatego również przed Świętami

Wielkanocnymi chcemy udekorować drzewko, tym razem
np. brzózkę umieszczoną na
scenie przed Centrum Kultury,
waszymi pracami. Dzięki wam,
waszemu zaangażowaniu i waszym pracom stworzymy wyjątkową, a przy tym plenerową
wystawę prac, którą z pewnością będzie podziwiało wiele
osób nie tylko mieszkańców,
już od niedzieli palmowej.
Dla uczestników konkursu przewidzieliśmy dyplomy
i drobne upominki, a dla laureatów oczywiście ciekawe nagrody. Szczegóły w regulaminie. Tu możecie zapoznać się

z regulaminem oraz metryczką: link do regulaminu konkursu https://bit.ly/3u8WvKX - link
do metryczki (koniecznie proszę dołączyć do każdej pracy)
https://bit.ly/2NDblst
Organizatorem konkursu
jest Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie oraz Gmina Krzyżanowice.
Sabina Ciurszkiewicz
starszy specjalista
ds. kultury
GZOKSiT
w Krzyżanowicach

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

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

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

ROL CARS

ewidencje środków trwałych
kadry i płace

MECHANIKA

rozliczenia ZUS
deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS

POJAZDOWA

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

prowadzenie spraw BHP w firmie

•
•
•
•

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

Krzyżanowickie
Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy
Gminy Krzyżanowice
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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
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Z bibliotecznej
Czytanie książek daje wiele korzyści. Relaksują, poszerzają wiedzę, dają poczucie dobrze wykorzystanego i mile
spędzonego czasu. Tak naprawdę pozytywnych czynników
podczas obcowania z książką jest cała masa. Wie o tym każdy, kto choć raz w życiu przeczytał jedną, dobrą książkę. Żeby skorzystać z dobrodziejstw, które książki kryją w sobie,
serdecznie zapraszamy do naszych Bibliotek po kolejne nowości książkowe.

półki

Myśl
Życie jest jak jazda na rowerze.
Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu.

Albert Einstein

Uśmiechnij się

Czuła przewodniczka
Kobieca droga do siebie. Natalia de Barbaro
Książka Natalie de Barbaro to rzetelna z punktu widzenia psychologii, ale
także poetycka, czasem brutalnie szczera i poruszająca opowieść o kobiecej drodze do poznania samej siebie. Dlaczego kobiety grają role, które
wcale im nie odpowiadają? Czemu pracują ponad siły i surowo oceniają
się za najmniejsze uchybienia? Jak sprawić, by wewnętrzny głos, mówiący kobiecie o jej potrzebach i marzeniach, był słyszany wyraźniej niż
nakazy i wymogi kultury? Autorka zaprasza w podróż pod opieką Czułej
Przewodniczki – kobiecej intuicji i mądrości. Idealna lektura dla kobiet,
które czują, że w ich życiu za dużo jest powinności, a za mało radości.

Zjadacz czerni 8
Katarzyna Grochola

Alojz skończył robota, ale nie chciało mu się dźwigać łopaty, więc zostawił ją na podszybiu, a na łopacie napisał: "Francik, weź mi na wierch łopata, bo żech jej zapomnioł".
Następnego dnia zjeżdża na dół, łopata dalej stoi, a obok napis:
"Alojz, nie gorsz się, ale jo jej nie widzioł".

- Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje?
- Nie mówi się zakręcowywuje tylko zakręca!
- Ale dlaczego on zakręca?
- Bo mu się szyny wygły.


Nowa powieść Katarzyny Grocholi. O miłości!
O tęsknocie, nadziei i głębokim sensie przypadków, za które nie zawsze
jesteśmy wdzięczni losowi. I o tym jest ta poruszająca powieść.

W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem:
- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?
- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu..

Czas tajemnic
Marzena Rogalska



Pełna tajemnic saga Marzeny Rogalskiej
Marzena Rogalska jak nikt potrafi porywająco
opowiadać – o uczuciach, emocjach, relacjach rodzinnych. W pierwszym tomie nowej trylogii o losach Karli Linde w mistrzowski sposób oddaje atmosferę Krakowa lat trzydziestych, artystyczną bohemę Zakopanego i pozorną beztroskę życia szlacheckiego dworku.

Absolutnie fantastyczna sprawa
Hank Green
Hank Green w swoim literackim debiucie porusza ważne i aktualne tematy. Mówi o wpływie mediów społecznościowych, o sposobach radzenia
sobie ze strachem i niepewnością, o hejcie i uwielbieniu towarzyszącym
osobom, których życie wystawione jestna widok publiczny.

Ostatni
Maja Lunde
Trzecia część klimatycznej tetralogii Mai Lunde
– autorki bestsellerowej Historii pszczół i Błękitu
Maja Lunde – mistrzyni apokaliptycznych wizji,
wnikliwa badaczka ludzkiej psychiki i obserwatorka życia rodzinnego –
powraca z najlepszą dotychczas powieścią Ostatni. Trzy plany czasowe,
trzy miejsca, trzy przeplatające się i uzupełniające wzajemnie historie
o ludziach i zwierzętach. I próba odpowiedzi na powracające w książkach
norweskiej pisarki pytanie – czy zdążymy naprawić błędy ludzkości?

Blondynka kupiła sobie sportowy wózek.
Już na pierwszej przejażdżce zajechała drogę wielkiej ciężarówce. Pisk opon, dym
spod kół i naczepa znalazła się w rowie.
Blondynka zdążyła szczęśliwie wyhamować.
Z kabinki tira wygramolił się mocno wkurzony szofer.
Wyciągnął z kieszeni kawałek kredy i narysował kółko na asfalcie. Następnie wyciągnął blondynkę z samochodu, postawił w tym kółku i krzyczy:
-Stój tu pokrako i nie ruszaj się stąd!
Blondynka stanęła posłusznie, a facet zabrał się za demolkę jej nowego auta. Wyrwał
drzwi, przednie fotele wyrzucił do rowu.
Ogląda się za siebie, a blondynka nic. Stoi i się uśmiecha.
-Czekaj no cholero - pomyślał facet wyciągając wielki nóż.
Spruł dokładnie tapicerkę, podziurawił opony, ogląda się za siebie. Blondynka nic,
tylko się śmieje.
-Zaraz Cię jeszcze bardziej rozbawię!
Facet poleciał po kanister, oblał samochód i podpalił.
Wraca do blondynki, a ta wciąż stoi, tylko buźka jej się śmieje.
-Hihi... haha...
-No i co w tym takiego śmiesznego?
-A, bo jak pan nie patrzył, to ja wyskakiwałam z tego kółka...


Północna zmiana
Hanna Greń
Rok 1980. Inga Piątkowska staje u progu dorosłego życia z niemałym
bagażem doświadczeń. Choć od samobójstwa jej przyjaciela minął rok,
wciąż nie może się pogodzić ze stratą. Mimo licznych teorii, tajemnica
śmierci Maćka pozostaje niewyjaśniona.
Inga próbuje otrząsnąć się z poczucia winy i poukładać swoje życie na
nowo. W czasie wyjazdu służbowego młoda kobieta poznaje Brinka Speedmana. Kanadyjczyk przyjechał do Polski, aby odwiedzić nieznaną dotąd rodzinę i odnaleźć cenną pamiątkę po pradziadku. Co ciekawe, od
pierwszego spotkania z Ingą mężczyzna nie może się pozbyć wrażenia,
że dziewczyna wygląda dziwnie znajomo.
Gdy Speedman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, Inga zostaje uwikłana w sprawę jego
zaginięcia. Od tej pory każda z trudem zdobywana wskazówka będzie na wagę złota.

Pozory
Agnieszka Lis
Tomek to młody pracownik korporacji, który każdego dnia zmaga się
nie tylko z presją otoczenia, ale także z własnymi słabościami. Koleżanki i koledzy z pracy nie ułatwiają mu życia, odreagowując trudy codzienności. Gdy niespodziewanie dla siebie i innych mężczyzna znajduje nić
porozumienia z Anną, na horyzoncie pojawia się widmo konieczności
pracy zdalnej. Jaką historię skrywa Tomek, i jak przymus odseparowania wpłynie na jego relacje z innymi?Czy w świecie, który stale pędził do
przodu i nagle się zatrzymał, jest miejsce na rozmowę, przyjaźń i miłość?
Cecylia Kogut
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