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TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ

– Wielkanocna procesja konna w Bieńkowicach
Bieńkowice » Podtrzymując tradycje ojców i dziadków,
w świąteczny poniedziałek 5
kwietnia, spod kościoła w Bieńkowicach wyruszyła procesja
konna po okolicznych polach,
modląc się o urodzaj i pomyśl-

ność.
Ten piękny zwyczaj pielęgnowany jest od wielu lat w Bieńkowicach. W ubiegłym roku, z powodu zagrożenia związanego
z koronawirusem, zrezygnowano z procesji, jednak w tym ro-

ku jeźdźcy z gminy Krzyżanowice zdecydowali się podtrzymywać tradycję, która jest chwałą
dla Zmartwychwstałego Pana.
Jeźdźcom podczas wydarzenia
od początku towarzyszył wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz

Utracki, sołtys Bieńkowic Roman Herber oraz przedstawiciele Rady Gminy.
Zbiórka miała miejsce
u sołtysa wsi, następnie jeźdźcy przejechali pod kościół, gdzie
odebrali symbol Chrystusa
Zmartwychwstałego oraz błogosławieństwo proboszcza. Procesja przeszła tradycyjną trasą
pomiędzy polami, zatrzymując
się i wznosząc modły przy kaplicy św. Urbana. Podczas procesji zachowano wszelkie zasady
bezpieczeństwa sanitarnego.
Pod koniec wójt wręczył jeźdźcom pamiątkowe puchary.
(lukbor)
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KRÓTKO
5 kwiecień (Poniedziałek
Wielkanocny)
Odbyła się tradycyjna Procesja
Konna w Bieńkowicach (z zachowaniem reżimu sanitarnego).
9 kwiecień
Spotkanie z Zastępcą Wójta
Godowa Tomaszem Kasperuk,
omówienie bieżących spraw
związanych z ewentualnymi
wspólnymi przedsięwzięciami.
12 kwiecień
Wójt gminy Grzegorz Utracki
wraz z wójtem gminy Kornowac po raz kolejny spotkali się
z prezydentem Raciborza Dariuszem Polowym w sprawie funkcjonowania straży miejskiej na
terenie gminy i dalszej umowy.
13 kwiecień
Wójt gminy spotkał się z dyrektorem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego P. Adamem Wawocznym
w Rybniku.
13-14 kwietnia
Zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek uczestniczył (online)
w konferencji dot. ochrony
środowiska, omawiano m. in.
projekt pn. „Europejski Zielony
Ład”, przeciwdziałanie zmianom klimatycznych, ochrona
wód, bezpieczeństwo w dostawie wody itp.
14 kwiecień
Wójt gminy spotkał się z Komendantem Gminnym OSP Panem Krystianem Jobczyk. Omówione zostały sprawy bieżące
związane z funkcjonowaniem
jednostek OSP na terenie gminy.
Spotkanie w urzędzie gminy
z wójtem Kornowaca oraz burmistrzem Krzanowic w sprawie możliwości wspólnych projektów.
15 kwiecień
Spotkanie w urzędzie gminy
w sprawie multimedialnej kampanii województwa śląskiego
w tym promocji gminy Krzyżanowice pn. Przyszłość i rozwój
eko śląskie.
19 kwiecień
W Katowicach wójt gminy spotkał się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Panem
Łukaszem Konarzewskim
w sprawie bieżących inwestycji.
Zastępca wójta gminy uczestniczył w spotkaniu komisji
w sprawie scalania w sołectwie Roszków.
20 kwiecień
Wójt gminy uczestniczył w Konwencie Samorządów Powiatu
Raciborskiego. Omówiono bieżące sprawy powiatu.
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Kwietniowa sesja: realizacja programu

OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
30 marca odbyła się XXIX
sesja, na której 13 radnych spotkało się w celu podjęcia uchwał
bieżących dla funkcjonowania
Gminy. Wszystkie uchwały podjęto kompletem lub większością
głosów. Wcześniej wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
omówił temat realizacji programu ograniczenia niskiej emisji.
Władze samorządowe Gminy
Krzyżanowice od lat kładą duży nacisk na realizację zadań
proekologicznych, mających
ogromny wpływ na poprawę
jakości środowiska mieszkańców Gminy Krzyżanowice. Prace te zostały zintensyfikowane
od roku 2014 kiedy to zwiększono roczną ilość wymienianych
kotłów u osób fizycznych oraz
rozpoczęto realizację wielu zadań na obiektach użyteczności
publicznej. Co roku realizujemy Program Ograniczenia Niskiej Emisji współfinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu Programowi,
na terenie Gminy Krzyżanowice, do roku 2020 udało się zrealizować:
 wymianę 902 kotłów,
 zamontować 219 instalacji
solarnych do ogrzewania
c.w.u.,
 zamontować 1 pompę ciepła
do ogrzewania c.w.u..
Jako jedna z nielicznych
Gmin udzielamy dofinansowania na jednym z wyższych poziomów tj.:
 60 % lecz nie więcej niż 9 tys.
zł. do wymiany kotłów,
 50 % lecz nie więcej niż 4 tys.
zł. do montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła
do celów ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
Obecnie trwają prace związane z wnioskowaniem o kolejne środki finansowe na wymianę kolejnych 120 szt. kotłów na
ekologiczne. W budżecie Gminy zabezpieczono środki przeznaczone na wkład własny do
projektu. Na realizację wymian
w kolejce oczekuje na chwilę
obecną około 500 wniosków.
W styczniu 2021r. uchwałą nr
XXVII/2/2021 z dnia 26 stycznia
2021r. został przyjęty nowy program PONE na lata 2021 do 2023,
w którym poszerzono:
 możliwość wyboru rodzaju
instalacji według najnowszych rozwiązań technicznych pojawiających się na
rynku tj. montaż pompy ciepła oraz ogrzewania elektrycznego,
 możliwość wymiany kotłów
w lokalach mieszkalnych,
które posiadają indywidualne źródło ogrzewania oraz
posiadają wyodrębnioną
księgę wieczystą,
Realizacja programów ograniczenia niskiej emisji możliwa
jest dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych wspierających działania służące poprawie

jakości powietrza m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych
Programów Operacyjnych, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Środków Europejskich itp.
Jednym z warunków ubiegania się o dofinansowanie przez
Gminę jest zapewnienie finansowania części kosztów projektów z własnych środków tzw.
wkład własny.
Korzystne dla Gmin było również zawieranie umów
w sprawie zaciągnięcia pożyczek umarzalnych, w których
po spełnieniu warunków można ubiegać się o umorzenie części kwoty pożyczki, którą należy
przeznaczyć na realizację kolejnych programów ograniczenia
niskiej emisji.
Jednakże większość dofinansowań odbywa się na zasadzie refundacji kosztów, tzn.
najpierw trzeba zapłacić realizację projektów ze środków
własnych, a później po prawidłowym rozliczeniu następuje
zwrot części kosztów.
Szacunkowo można powiedzieć, że prawie 50% mieszkańców ogrzewa swoje domy ekologicznym źródłem lub w miarę sprawnym kotłem, który
nie emituje zbyt dużych ilości
szkodliwych związków. Jednak trzeba stwierdzić, że wiele jest jeszcze osób, które palą
w swoich piecach opałem o niskiej kaloryczności ale bardzo
szkodliwym, a jednocześnie tanim. Pomimo sprawnie funkcjonującej zbiórki odpadów selektywnych zdarzają się przypadki (coraz rzadsze) spalania
plastików w piecach. Dzieje się
to najczęściej w rodzinach o niskich dochodach, ale nie tylko.
Jednak dzięki działaniom prewencyjnym i kontrolnym liczba
tzw. „kopciuchów” systematycznie spada. W wielu przypadkach
stwierdzamy jednak, że mieszkańcy ogrzewają węglem, który jest dopuszczony do opalania
jednak jego jakość patrząc na to
co wydobywa się z komina jest
katastrofalna.
Tak więc na tyle na ile jest
to możliwe staramy się poprawić jakość naszego powietrza,
jednak wiele zależy od samych
mieszkańców ich świadomości i możliwości finansowych.
Dlatego też ważnym elementem tego zagadnienia jest odpowiednia polityka władz rządowych mająca na celu przede
wszystkim zagwarantowanie
odpowiednio niskich cen gazu,
ale także relatywne ceny innego rodzaju nośników ciepła (np.
ekogroszek, pelety itp.). Może to
odbywać się na poziomie określania cen, bądź też w formach
różnorakich dofinansowań lub
dotacji.
Dzięki faktowi, że prawie cała Gmina jest zgazyfikowana istnieje możliwość aby większość
mieszkańców miała możliwość
korzystania z tego nośnika ciepła. Ta możliwość oraz przede

wszystkim atrakcyjne ceny
gazu (w porównaniu z innymi
nośnikami ciepła) powoduje,
że mieszkańcy coraz chętniej
wymieniają kotły na gazowe.
Od momentu pojawienia się
dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych obserwujemy nowy trend, a mianowicie montaż
instalacji fotowoltaicznej oraz
pomp ciepła. Jak na razie większość tych pomp służy do ogrzewania wody na potrzeby gospodarstwa domowego, ale już pojawiają się rozwiązania z pompami ciepła do ogrzewania domów.
Tak więc zapowiada się, że zarówno piece gazowe jak i pompy
ciepła na potrzeby CO mogą całkowicie wyprzeć kotły węglowe
i peletowe. Decydującym czynnikiem będą:
 cena nośnika ciepła,
 wysokość dofinansowania.

Gmina Krzyżanowice przystąpiła do programu „Łączymy z energią” prowadzonego
przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego,
gdzie udało się pozyskać środki
finansowe z Unii Europejskiej
poprzez RPO WSL (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego), dzięki któremu w latach 2019 do 2021 zostanie zrealizowana:
 wymiana 11 kotłów węglowych na biomasę (pelet),
 zamontowanych będzie 8
pomp ciepła do ogrzewania
c.w.u.,
 zamontowanych będzie 45
instalacji fotowoltaicznych.

Podział dofinansowania
przedstawia się następująco:
2019 rok
 14 instalacji fotowoltaicznych po 14 100,00 zł, suma
Działania mające na celu
197 400,00 zł netto,
 3 kotły do 30kw po 17 500,00 zł
poprawę jakości powietrza to
nie tylko inwestycje mieszkańsuma 52 500,00 zł netto,
ców ale również wiele inwestycji
gminnych. Do tych sztandaro- 2020 rok
 22 instalacji fotowoltaiczwych należy zaliczyć:
 termomodernizacje obieknych po 14 100,00 zł suma
tów użyteczności publicz310 200,00 zł netto,
nej: ośrodki zdrowia, przed-  6 pomp do c.w.u. po 7500,00 zł
szkola, budynek Gminy, szkosuma 45 000,00 zł netto,
ły czy remizy OSP ze świe-  3 kotły do 30kw po 17 500,00 zł
tlicami.
suma 52 500,00 zł netto,
 W 2020r. zrealizowano kom-  2021 rok
pleksową termomoderni-  9 instalacji fotowoltaiczzację obiektów szkolnych
nych po 14 100,00 zł suma
w Chałupkach i Tworkowie
126 900,00 zł netto,
na kwotę prawie 8 mln zł. w  2 pompy do c.w.u. po 7500,00
zł suma 15 000,00 zł netto,
ramach inwestycji zostały
zamontowane pompy cie-  1 kocioł do 20kw suma 15
pła jako centralne ogrzewa000,00 zł netto,
nie, kotły gazowe oraz insta-  4 kotły do 30kw po 17 500,00
lacje fotowoltaiczne głównie
zł suma 70 000,00 zł netto,
w celu zasilania elektrycznecałkowita suma dotacji = 884
go pomp ciepła.
300,00 zł netto.
 Trwają pracę termomodernizacyjne budynku szkoły w
Gmina Krzyżanowice rówBieńkowicach.
nież wyraziła chęć podpisa Wymiana kotłów węglowych nia porozumienia z WFOŚiGW
na gazowe – przedszkole w zakresie prowadzenia punkZabełków, ośrodek zdrowia tu konsultacyjnego programu
Krzyżanowice wraz z do- „Czyste Powietrze”, w którym
mem wielomieszkaniowym, mieszkańcy będą mogli nie
Hotel Zamek.
tylko uzyskać poradę ale rów Jesteśmy w trakcie reali- nież będą mogli złożyć wniozacji wymiany kotła węglo- sek o dofinansowanie do tego
wego na gazowy w budyn- programu. Ponadto Gmina jakach gospodarczych Gminy ko partner kolejnego projektu
w Krzyżanowicach przy ul. pn. „Śląskie. Przywracamy BłęGłównej 82.
kit” realizowanego przez Zwią Wykonaliśmy montaż in- zek Gmin i Powiatów Subrestalacji fotowoltaicznych w gionu Zachodniego z siedzibą
szkole Krzyżanowice i przy w Rybniku, po pozyskaniu środruinach zamku w Tworkowie. ków finansowych z Unii Euro-

pejskiej, będzie mogła zatrudnić pracownika na stanowisku
Dorady Energetycznego, który
będzie zajmował się prowadzeniem programów dotacyjnych,
ich promocją oraz doradztwem,
kierowanych w stronę mieszkańców. Prawdopodobnie realizacja tego projektu rozpocznie
się w styczniu 2022r.
Władze Gminy realizują wiele działań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy jednak Ustawodawca nakłada na Gminy coraz
więcej obowiązków, a tym samym wymaga większych nakładów pracy w prowadzeniu
działań związanych z ochroną
powietrza wprowadzając przepisy m.in.:
 w Ustawie Prawo Ochrony
Środowiska,
 w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków,
 w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 w Uchwale antysmogowej
dla Województwa Śląskiego,
 w Programie Ochrony Powietrza Województwa Śląskiego,
 w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej,
 i innych wynikających z odrębnych przepisów.
Kolejnym obciążeniem dla
Gmin jest utworzenie od 2021r.
nowego rejestru pn. Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). W ramach działań
Gmina ma obowiązek wprowadzać do rejestru wszystkie zebrane deklaracje mieszkańców.
Każdy właściciel lub zarządca
budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta drogą elektroniczną bądź
pisemną deklarację o stosowanych źródłach spalania paliw.
Przewiduje się, że deklaracje będzie można składać w II
półroczu 2021r. i będziemy mieli
12 miesięcy na zarejestrowanie
swoich źródeł ciepła. W przypadku nowobudowanych domów lub wymiany kotła w budynku termin złożenia deklaracji został określony na 14 dni
od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła. Przesłanie danych będzie obowiązkowe,
jego niedopełnienie zostało zagrożone karą grzywny.
W związku z tym będzie
ogrom pracy, nie wszyscy złożą dobrowolnie te deklaracje,
trzeba będzie egzekwować obowiązek i na bieżąco prowadzić
i uaktualniać rejestr.
Tak więc pomimo wszystko
Gmina podejmuje dalsze działania mające na celu poprawę
jakości powietrza a razem z nim
poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Niska
emisja jest problemem globalnym, a zwłaszcza dotyka gminy
wiejskie. Dużo w tej przestrzeni działania gmina już zrobiła
wydatkując na ten cel znaczące środki, które też przekazywaliśmy w formie dotacji dla
mieszkańców. Nadal kontynuujemy te działania, które za parę lat spowodują, że nie będzie
już konieczne ogłaszanie alarmów smogowych.
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KOLEJNY TRANSPORT
na szczepienie przeciw COVID-19

Chałupki » Kolejna osoba skorzystała z transportu
do punktu szczepień przeciwko COVID-19. Osoba została
przewieziona samochodem
udostępnionym przez Gminę
w eskorcie ochotników z OSP
Chałupki, którzy pomogli osobie

Europoseł na granicy mówił o śląskości

aby Europa była federalna, ale
z zachowaniem silnych regionów, takie jak nasze Slezsko.
Musimy walczyć razem o naszą tożsamość, kulturę i język mówił do przybyłych Czechów
poseł Kohut, zachęcając ich do
ścisłej współpracy. - Jesteśmy
tu, bo Europa jest jedna i Śląsk
jest jeden. Uważamy, że musimy
się wzajemnie wspierać w deklarowaniu śląskiej tożsamości,
niezależnie od istniejących granic między państwami - dodał.

Chałupki » Ślązacy z Polski
i Czech spotkali się na moście
granicznym Chałupki-Bohumin.
Chcą się wspierać w deklarowaniu śląskiej tożsamości.
W sobotę 24.04 na moście
granicznym Chałupki-Bohumin poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut wraz
z delegacją Ślązaków z Polski

spotkał się z przedstawicielami
z Czech w składzie: Adam Filák,
Petr Stiborský i Ondřej Karel
Teichmann. W ramach wspólnej
akcji wymieniono się plakatami
promującymi spis powszechny
po obu stronach granicy. Wydarzenie miało na celu podkreślenie silnych więzów kulturowych,
łączących obie części krainy, po-

transportowanej w dotarciu do
Ośrodka Zdrowia, a następnie
odstawili ją bezpiecznie do domu. Transport na szczepienia
przeciw COVID-19 dla osób tego
wymagających organizowany

Modernizacja Roku i Budowa XXI w. - konkurs
Włodarzom bardzo zależało na bezpiecznym i kompleksowym udostępnieniu obiektu
zwiedzającym, toteż w 2017 r.
Gmina Krzyżanowice pozyskała
w partnerstwie z Czeską Gminą środki z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, na przeprowadzenie prac umożliwiających
kompleksowe udostępnienie zabytkowych ruin dla mieszkańców i turystów. W zakres prac
wchodziło m. in. odgruzowanie,
rekonstrukcja murów i nadproży wykonanie żelbetowych konstrukcji dachu wozowni i wieży
renesansowy charakter zamku
nadała mu przebudowa rozpoczęta w 1860 r. przez słynnego
architekta Carla Heydenreicha.
W styczniu 1931 r. wybuchł w pałacu pożar, który strawił prawie
cały budynek. Pałac nie został
odbudowany. Od tego czasu
obiekt był zaniedbywany przez
powojennych właścicieli, co z roku na rok powodowało pogarszanie się jego stanu technicznego.
Od 2004 r. właścicielem zabytku
jest Gminy Krzyżanowice, która do 2017 r. prowadziła bieżące
prace konserwatorskie i porządkowe na ruinach oraz pielęgnację zieleni.

Link do głosowania - http://bityl.pl/zioOd

(lukbor)

Zebrani podkreślali, że most
między Bohuminem i Chałupkami to miejsce wyjątkowe. Dziś
wyznacza granicę między Polską
a Czechami. Kiedyś tej granicy
nie było. Do 1742 roku Chałupki
i Bohumin były jednym miastem.
Przy okazji spotkania Łukasz Kohut nawiązał też do zeszłorocznego zamknięcia granic
z powodu pandemii koronawirusa. Zgromadzeni wymienili się
wzajemnie materiałami informacyjnymi na temat spisu i flagami regionalnymi. W najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie z Czeskimi Ślązakami z Śląska Cieszyńskiego.
W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele naszej Gminy: wójt Grzegorz Utracki oraz
sołtys Chałupek Izabela Topa.
(naszraciborz.pl)
(źródło: informacja prasowa
biura europosła Ł. Kohuta )

nad granicami państwowymi.
Chciano także pokazać narodowość śląską po obu stronach
granicy, jak również silny wpływ
Unii Europejskiej w procesie ponadnarodowej integracji.
- To jest bardzo dobre i symboliczne miejsce żeby się spotkać, wszyscy jesteśmy Europejczykami, musimy walczyć,

Ruszyła XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego pn. „Modernizacja Roku
i Budowa XXI w”. Nasza gmina w tegorocznej edycji zgłosiła zrewitalizowane ruiny Zamku w Tworkowie. Wszystkich
zachęcamy do głosowania na
nasz obiekt.
Ruiny zamku w Tworkowie
stanowią zabytek wpisany do rejestru zabytków Województwa
Śląskiego. Geneza obiektu sięga średniowiecza, a najstarsze
części obecnej bryły pochodzą
z renesansowej budowli z II połowy XVI wieku. Dzisiejszy, neo-

oraz koordynowany jest przez
gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaplanowano już terminy przewozów kolejnych osób.

oraz stalowej klatki schodowej,
jak też uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół ruin . W trakcie prac wywieziono
200 aut ciężarowych gruzu.
Obiekt oficjalnie otwarto latem 2020 r. 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
imprez. W zachodnim skrzydle
ruin, na wysokości 21 metrów,
w odtworzonej, zabytkowej wieży zegarowej, 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". Ruiny
zamku w Tworkowie są kluczowym zabytkiem i atrakcją promującą nowo powstałą markę turystyczną "Kraina Górnej Odry".
(lukbor)
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Prace budowlane przy Ośrodku Zdrowia

BLISKO KOŃCA

Krzyżanowice » Trwają
prace budowlane przy Ośrodku Zdrowia, których efektem
będzie bardziej dostępny i przyjazny obiekt dla osób starszych
i z niepełnosprawnościami. Celem inwestycji jest dobudowania dodatkowej, zewnętrznej
klatki schodowej wraz z windą.
 koszt zadania: 537.500,00 zł
 termin zakończenia zadania:
30.06.2021
(lukbor)

TERMOMODERNIZACJA

SZKOŁY W BIEŃKOWICACH
Krzyżanowice » 01.04.2021
została podpisana umowa na
realizację zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach.
 Wykonawca: DER-POL Firma Remontowo-Budowlana
Dariusz Cieślik
 Kwota umowy z Wykonawcą:
2.394.002,90 zł
 Termin realizacji: 31.08.2021
 Zakres prac:
Docieplenie ścian i stropów,
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, częściowa wymiana
instalacji elektrycznej i oświetlenia. Modernizacja centralnego ogrzewania poprzez montaż
pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.
Na realizację zadani gmina
otrzymała wsparcie finansowe ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020
w wysokości 917.598,92 zł.

Przed termomodernizacją

W trakcie termomodernizacji

W trakcie termomodernizacji

(GP)

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.
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POZYSKANO ŚRODKI
PRZEBUDOWA

ULICY POMNIKOWEJ W ROSZKOWIE

Zagospodarowanie centrum wsi
Bieńkowice z dofinansowaniem
Bieńkowice » Gmina Krzy- inwestycyjnego planuje się wyżanowice w ramach II konkur- konać następujący zakres prac:
su Rządowego Funduszu In-  przystanek autobusowy
westycji Lokalnych otrzymała
wraz z zatokami postojowydofinansowanie na Zagospodami i wiatą przy ul. Raciborrowanie centrum wsi Bieńkoskiej;
wicach - etap I, centrum prze-  parking dla samochodów
siadkowe.
osobowych;
Szacowany koszt zadania to  plac zabaw dla dzieci
1.862.980,00 zł, przyznane dofi-  oświetlenie zewnętrzne;
 zagospodarowanie zielenią
nansowanie 1.150.000,00
W ramach realizacja zadania
parkową

 wyposażenie całości w tzw.
mała architekturę w tym
ławki parkowe, pergole, kosze na śmieci

Roszków » Gmina otrzymała 574.495,36 złotych z RządoPonieważ gmina wnioskowa- wego Funduszu Rozwoju Dróg
ła o 1,5 mln złotych a otrzymała na realizację zadania „Przebu1,15 mln, zakres zadania może dowa ul. Pomnikowej w Roszsię zmienić zgodnie z możliwo- kowie”.
ściami finansowymi gminy.
(Opr. Referat GP)

Pieniądze za efektywność energetyczną

BUDYNKU CENTRUM GÓRNEJ ODRY
Chałupki » Zrealizowane
w ubiegłym roku zdanie, pn.
„Przebudowa budynku przejścia
granicznego w Chałupkach na
Centrum Górnej Odry” otrzymało biały certyfikat – świadectwo przyznawane inwestycjom,
które charakteryzują się niskim
wskaźnikiem zapotrzebowania
na energię. Dzięki tej realiza-

cji udało się pozyskać ponad
80.000,00 zł,
Świadectwa przyznawane są na podstawie wniosków
składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy
wniosek podlega indywidualnej
weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej
określający efekt energetyczny

realizowanego przedsięwzięcia.
Obecnie Gmina czeka na
pieniądze z białych certyfikatów za ubiegłoroczną termomodernizację szkoły w Chałupkach
i Tworkowie, a kolejne wnioski,
o przyznanie białych certyfikatów, zostały już złożone.
(Opr. Referat GP)

W ramach zadania zostanie przebudowane 411 m drogi
- odwodnienie, nowa podbudowa, utwardzenie poboczy, nawierzchnia asfaltowa).
 Szacowana wartość zada-

nia (wg. kosztorysu inwestorskiego): 1.044.537,00
 Dofinansowanie: 574.495,35 zł
 Wkład własny: 470.041,65 zł
(Opr. Referat GP)
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Grób Pański

W WYKONANIU

gminnych parafii
Gmina Krzyżanowice: Wielkanoc to najważniejsze święto
chrześcijańskie, celebrujące
misterium paschalne Jezusa
Chrystusa: jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie. W każdym
kościele z pomocą parafian powstają wyjątkowe Groby Pańskie, które mają przypominać
nam - wiernym o ofierze i darze
życia wiecznego. Nie inaczej było w naszej Gminie. W każdym
kościele, z terenu Gminy, powstał niepowtarzalny, symboliczny grób.
Grób Pański symbolizuje
miejsce w którym został złożo-

Rudyszwałd

ny Chrystus po jego śmierci na
krzyżu. Jest to również miejsce
gdzie wystawia się Najświętszy
Sakrament na zakończenie liturgii w Wielki Piątek. W niektórych parafiach wystawia się
straż przed Bożym Grobem,
a podczas Wielkanocnego poranka (mszy Rezurekcyjnej) inscenizuje się „zaśnięcie” straży. Tradycję Grobu Pańskiego
w Polsce spopularyzowali Bożogrobcy - Zakon Kanoników
Regularnych Stróżów Grobu
Chrystusowego.
(lukbor)

Krzyżanowice

Owsiszcze

Bolesław

Tworków
Roszków

Bieńkowice

Zabełków

« Wydarzenia i aktualności « 9

Kwiecień 2021 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Tydzień Bibliotek

Arnold Michna z Tworkowa
Jadwiga Miketa z Tworkowa

JUBILACI
Kwiaty wraz z serdecznymi od wójta z okazji urodzin. Tym
życzeniami wójta gminy Krzy- razem swój okrągły jubileusz
żanowice Grzegorza Utrackiego świętowali:
dotarły do kolejnych jubilatów.  Arnold Michna z Tworkowa
(90-te urodziny)
Z powodu panującej epidemii
 Maria Kempa z Roszkowa
ograniczone zostały osobiste
wizyty u jubilatów, ale wójt nie
(90-te urodziny)
zapomina o szanownych sole-  Jadwiga Miketa z Tworkowa
nizantach, którzy zawsze mo(95-te urodziny)
gą liczyć na drobny upominek

Maria Kempa z Roszkowa

Zwolnienie z opłaty alkoholowej

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Podczas obrad ostatniej Sesji Rady Gminy Krzyżanowice
w dniu 30 marca 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie
zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży
należnej 2021 r.
Ze zwolnienia z opłaty skorzysta 17 przedsiębiorców,
w tym 6 podmiotów gospodarczych otrzyma 2/3 zwrotu za
wniesienie opłaty jednorazowej. Kwota zwolnień z drugiej
i trzeciej raty wyniesie łącznie:
Zważywszy na trwający niczenia w prowadzeniu przez
32 271,07 zł.
w Polsce stan epidemii i ogra- przedsiębiorców działalności
OGŁOSZENIE

gastronomicznej, co bezpośrednio wpływa na ograniczenie ich przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych, Rada
Gminy Krzyżanowice podjęła
jednogłośnie uchwałę zwalniającą przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Krzyżanowice z części opłaty
należnej w 2021 r. za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży tj. drugiej i trzeciej raty.
Równocześnie, w przypadku
przedsiębiorców, którzy wnieśli przedmiotową opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 r. rada Gminy przyznała zwrot 2/3 wniesionej opłaty.
Zwroty będą dokonywane
z mocy uchwały Rady Gminy
- bez konieczności składania
wniosku.
(Opr. Referat RŚ)

Gmina Krzyżanowice » Po
raz osiemnasty Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2021
r., Tydzień Bibliotek - ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczna
edycja odbywa się pod hasłem:
"Znajdziesz mnie w bibliotece".
Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzyżanowicach wraz z filiami również biorą udział w tegorocznej edycji.
Szczegóły u Bibliotekarzy,
na plakatach oraz stronach fb
bibliotek.
Serdecznie zapraszamy

Pamiętamy o Rymerze

Powstała przed dwudziestoma laty przy miejscowej
Szkole Podstawowej Izba Pamięci, poświęcona Józefowi
Rymerowi, zaczęła z upływem
lat przygasać, a sprzęty, fotografie i dokumenty stopniowo
w zaciszu odchodziły w zapomnienie.

Nowe życie i pamięć o naszym wielkim rodaku wróciły,
gdy 1 września 2019 roku powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie. Wtedy
w ruch poszły pędzle, farby i …
ręce, które z troską uporządkowały zgromadzone pamiątki, sprzęty, dokumenty i zdjęcia,

pozostałe po pierwszym wojewodzie śląskim. Obok Izby Pamięci także sąsiednie pomieszczenie odżyło, bo stało się szkolną świetlicą.
Dziś nadal trwają starania,
aby wzbogacić materiały o Józefie Rymerze, wybitnym polskim patriocie. Przechowywa-
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DFK Tworków zawsze aktywne

Mottem działalności tworkowskiego DFK jest stała pielęgnacja historii, tradycji i kultury
poprzednich pokoleń oraz jej
przekazywanie w sposób niezakłamany młodszym pokoleniom.
W ramach tej aktywnej działalności od początku lat 90-tych
poprzedniego wieku pielęgnowana jest od bardzo wielu lat
współpraca Zarządu DFK z Panem Josefem Drobny mieszkańcem Tworkowa , który obecnie zamieszkuje w Leverkusen
w Niemczech. Pan Josef Drobny
z zamiłowania jest filatelistą i historykiem zrzeszonym w Związku Filatelistów Północnej Nadrenii- Westfalii w Niemczech.
Jest niesamowitym pasjonatem przedwojennej i obecnej
historii swojej małej ojczyzny
Tworkowa i Ziemi Raciborskiej.
Na przestrzeni ostatnich lat Pan
Josef Drobny opracował i przetłumaczył na język polski dzieło
wybitnego historyka , dziejopisarza i kronikarza wieloletniego Proboszcza Tworkowa ks.
Dr. Augustina Weltzla „ Geschichte Der Stadt Ratibor” z roku
1861. Książka wydana bardzo
starannie w wielkości formatu
A-4 w twardej okładce i trwałym
„etui” przekazana została do biblioteki miejskiej w Raciborzu ,
bibliotek gminnych powiatu raciborskiego, biblioteki gminnej

w Lubomi i Gorzycach oraz bibliotek ziemi hulczyńskiej w Republice Czeskiej. Dystrybucją
książki w m-cu styczniu br. zgodnie z życzeniem autora zajęło
się tworkowskie DFK.
W okresie ostatnich 3 m-cy
rozprowadzone zostały również
za pośrednictwem DFK Tworków broszury autorstwa Pana
Josefa Drobny w przekładzie
na język polski dotyczące historii parafii okręgu raciborskiego
opracowanych również na podstawie książki ks. Dr. Augustina
Weltzla „ Geschichte der Ratiborer Archipresbyterats”. Broszury trafiły do bibliotek, parafii
i kół DFK. W roku 2019 do Tworkowa a w roku bieżącym do: Bieńkowic , Bojanowa , Sudołu - do ziemi hulczyńskiej - Hat
oraz Owsiszcz - Krzyżanowic,
Chałupek, Zabełkowa - Rudnika i Łubowic - Łęgu, Zawady
Książęcej , Ciechowic
Kolejną inicjatywą Pana Josefa Drobny było przekazanie
dla bibliotek powiatu raciborskiego i ziemi hulczyńskiej pięknego 3 tomowego opracowania
p.t. „Ratiborer Philatelie”, gdzie
tom 1 dotyczy miasta Raciborza
, tom 2 miejscowości powiatu raciborskiego od „A” do „K”, tom 3
miejscowości powiatu raciborskiego od „L” do „Z”. Pan Josef
Drobny przebywał w Raciborzu

w dniach 18-29 marca bieżącego roku przygotowując wystawę
filatelistyczną nt. 100 rocznicy
Plebiscytu na Górnym Śląsku,
która z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne związane z pandemią SARS COV2
nie mogła zostać udostępniona
zwiedzającym. Wystawę można zobaczyć na stronie internetowej zamku piastowskiego
w Raciborzu.
Korzystając z okazji tworkowskie DFK zorganizowało
spotkanie autorskie z Panem
Josefem Drobny z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego . W spotkaniu uczestniczył Pan Grzegorz
Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice, Pan Grzegorz Swoboda – Starosta Raciborski, Pani
Cecylia Kogut – Dyrektor Biblioteki Gminnej w Krzyżanowicach, Pani Małgorzata Kolonko – Przewodnicząca Koła
DFK w Tworkowie oraz koordynator spotkania Pan Brunon
Chrzibek.
Pan Josef Drobny przekazał
Pani Przewodniczącej miejscowego DFK dyplom okolicznościowy z okazji 30-lecia aktywnej
działalności Koła Tworków oraz
nagrodę dwóch obrazów wyjątkowych osobistości historycznych Tworkowa ks.Dr. Augustina Weltzla i ks. Carla Gratza. Au-

torką tych dwóch obrazów jest
członkini tworkowskiego DFK
artystka malarka Pani Barbara
Kasza. Ks. Dr. Augustin Weltzel
(1817-1897) przez 40 lat był proboszczem w Tworkowie i jednocześnie wybitnym historykiem,
dziejopisarzem i kronikarzem
,który pozostawił po sobie mnóstwo dzieł historycznych Śląska z których obecni historycy
korzystają do dnia dzisiejszego. Ks. Carl Gratza (1820- 1876)
urodzony w Tworkowie ukończył Królewskie Ewangelickie
Gimnazjum w Raciborzu na wydziale religii katolickiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1845
roku. Był kapłanem na Starej
Wsi, administratorem w Łubowicach, kapłanem w Skorogoszczy i Jemielnicy. W roku 1875
ksiądz Gratza został wybrany

na członka Reichstagu z ramienia okręgu Opolsko-Strzeleckiego. Zmarł i pochowany został na
cmentarzu w Jemielnicy w powiecie strzeleckim.
Kolejnym miłym akcentem
tego spotkania było przekazanie
na ręce Pana Grzegorza Utrackiego – Wójta Gminy Krzyżanowice i Pani Cecylii Kogut –
Dyrektor Biblioteki Gminnej
w Krzyżanowicach oraz na ręce Pana Grzegorza Swobody –
Starosty Raciborskiego wspomnianych wcześniej egzemplarzy 3 tomów publikacji „ Ratibor
Philatelie”. Wydanie to cechuje
również twarda barwna okładka i „etui”. Książki te znajdą
się w bibliotekach na terenie
powiatu raciborskiego , Gmin
Lubomia i Gorzyce oraz ziemi
hulczyńskiej.

Pan Grzegorz Utracki i Pan
Starosta Grzegorz Swoboda podziękowali Panu Josefowi Drobny za ogromne zaangażowanie
w pielęgnację historii, tradycji , kultury ziemi raciborskiej
i Tworkowa. Podkreślali wkład
Pana Drobnego w ochronę tych
wartości od zapomnienia obdarowując go gadżetami i pamiątkami ziemi raciborskiej i Gminy
Krzyżanowice.
Podziękowanie skierowane
również zostało dla Pani Barbary Kasza za autentyczność namalowanych portretów księżywybitnych postaci Tworkowa.
(DFK Tworków)

PODZIĘKOWANIE

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom
oraz wszystkim tym, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości,
złożyli kondolencje oraz uczestniczyli we Mszy Św.
i ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Ewalda Mikaszek
pogrążona w smutku żona Barbara z rodziną
Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach
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Lem w Zabełkowie
Świat literatury scence fiction, pierwsze kroki w programowaniu i zabawa robotami
zagościły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie
w związku z ogłoszonym uchwałą Sejmu hasłem „Lem 2021. Widziałem przyszłość”.
Pragnąc uczcić i przypomnieć sylwetkę naszego najwybitniejszego pisarza literatury
fantastycznonaukowej, Stanisława Lema, także z okazji 100
rocznicy jego urodzin i 15 rocz-

nicy śmierci, od stycznia przedszkolaki i uczniowie klas młodszych wzięli udział w różnych
przedsięwzięciach.
Szczególną atrakcją cieszyły
się warsztaty z robotem Photon,
które oprócz wiedzy z programowania dostarczyły dzieciom
wspaniałej zabawy. Uczniowie
starsi mieli okazję poznać bliżej twórczość Stanisława Lema,
czytając jego niezwykłe „Bajki”
i wykonując na ich temat plakaty z opracowaniem wybranych

tekstów. Świat cybermaszyn
wprawdzie zdumiewał, ale też
nie wydawał się bardzo odległy. Stał się nawet inspiracją do
przygotowania robotów według
własnej wyobraźni.
Niewątpliwie spotkanie z sylwetką i twórczością Stanisława Lema w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie
okazało się świetną przygodą
i inspiracją do rozwijania własnej wyobraźni.
(Anna Kubica)

TANECZNYM KROKIEM
po zwycięstwo…

REKLAMA

O tym, że ruch to zdrowie
nie trzeba pisać. O tym, że taniec pełni tak samą ważną rolę
w tym ruchu, również. Taniec
oddaje naszą osobowość, temperament, cechy charakteru.
Taniec wyzwala emocje, endorfiny. I to właśnie on, w tym
roku szkolnym odgrywa znaczącą rolę w grupie starszaków. Tak znaczącą, iż na przełomie marca, dziewczynki wzięły
udział w I OGÓLNOPOLSKIM
PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE TANECZNYM ONLINE „INSPINUTKA”, które-

go tematem przewodnim było
hasło: „Idzie Wiosna”. Warunkiem udziału w konkursie było
zgłoszenie prezentacji tanecznej - układu tanecznego i wysłanie go za pośrednictwem kanału
YouTube wraz z dokładnie wypisanym formularzem zgłoszeniowym online. Konkurs skierowany był do dzieci 5,6-letnich z całej Polski, w kilku kategoriach:
soliści, duety, grupy. Konkurs
cieszył się ogromnym zainteresowaniem i na kilkaset zgłoszeń,
dziewczynkom udało się zająć
II miejsce w kategorii grupa ta-

neczna. Ogromny sukces nie tylko dla dziewczynek, ale i dla naszego Przedszkola z Zabełkowa,
gdyż to właśnie takie sukcesy, są
dowodem na to, że warto. Warto
się poruszać, tańczyć i pokazać
się całemu światu. Nagrodzony
taniec można zobaczyć na kanale YouTube
https://tiny.pl/r8xwn – link
do filmu
(Anna Nowak - Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Zabełkowie)

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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Marzec w Przedszkolu
w Krzyżanowicach

piecznie korzystać z Internetu
a także dowiedziały się o różnych zagrożeniach czyhających
w Internecie. W całość zostali
także włączeni rodzice, którzy
utrwalali zdobyte w przedszkolu
przez dzieci wiadomości a także rozmawiali z dziećmi nt bezpiecznego Internetu.
22 marca witaliśmy wiosnę..
8 marca Dzień
Kobiet – świętowa- Dzieci na placu przedszkolliśmy w grupach. 9
marca Dzień Banana – w ramach
akcji „utrwalamy
nazwy kolorów”
– dzieci ubrane
na żółto. W tym
dniu królowały
w przedszkolu banany jako owoce
i w formie deserków. Pani Edyta
wspólnie z panią
Elwirą prowadziły we wszystkich grupach
zajęcia w ramach projektu
edukacyjnego
„Mój przyjaciel
Necio”. Dzieci
dowiedziały się
czym jest Internet, do czego
służy , jak bez-

„Bezpiecznie i zdrowo”

wzmocnienie działań przeciwepidemicznych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych. Dzięki
prowadzonym działaniom dzieci przypomniały sobie podstawowe zasady higieniczne oraz
zwróciły uwagę na znaczącą
rolę higieny. W trakcie zajęć
W związku z aktualną sytu- lu w Tworkowie miała miejsce kiego Inspektora Sanitarnego dzieci mogły pogłębić wiedzę
acją epidemiologiczną w woje- akcja zainicjowana przez Ślą- pn. „Wirusoochrona. #Lekcje- z zakresu zapobiegania chorowództwie śląskim w Przedszko- skiego Państwowego Wojewódz- Higieny”. Akcja miała na celu bom zakaźnym przenoszonym
drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy oraz
zdrowego tryby życia.

w tworkowskim Przedszkolu

nym głośnymi okrzykami witały wiosnę i żegnały zimę. Pani
Wiosna zawitała na chwilę do
wszystkich grup, zostawiając
niespodzianki oraz zadania do
wykonania. Dzieci również obchodziły Dzień Wody – kiedy to
utrwalały swoje wiadomości
nt wody i jej znaczenia w życiu
człowieka oraz jej oszczędzania.
Przed Świętami Wielkanocnymi

dzieci malowały jajeczka, robiły zajączki z papieru, koszyczki
oraz wiele innych ozdób. Najstarsza grupa pod okiem pani
Ani i pani Sabiny piekła świąteczne ciasteczka .Tradycyjnie przed Świętami Zajączek
zostawił dla wszystkich przedszkolaków paczuszki w ogrodzie
przedszkolnym.
(Jolanta Siegmund)
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HISTORIA STOWARZYSZEŃ NA TERENIE
Gminy Krzyżanowice – KGW (cz.3)

Gmina Krzyżanowice: Kontynuujemy cykl artykułów opisujących gminne stowarzyszenia i ich historię. W tej części, comiesięcznych artykułów,
przyjrzymy się dziejom Kół
Gospodyń Wiejskich z Bieńkowic, Bolesławia, Tworkowa
i Owsiszcz.

traw Regionalnych „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Jednym
z ważniejszych przedsięwzięć
są dożynki, na które panie przygotowują koronę. Członkinie koła biorą udział w różnego rodzaju konkursach, np. na najlepszą kutię i moczkę, w których
zajmują czołowe miejsca. Na
wszystkich większych uroczyBieńkowice
stościach, dożynkach i kiermaKoło powstało 55 lat temu szach, pojawiają się w tradycyjprzy miejscowym kółku rolni- nych śląskich strojach. Kiedy
czym. Ich siedziba mieści się trzeba, pomagają innym orgaw świetlicy szkolnej. Mają tam nizacjom, np. przy rozprowadzadobrze wyposażoną kuchnię, niu żywności dla najuboższych.
w której przygotowano już wie- Z inicjatywy koła odbywały się
le smakołyków. Panie spotykają również różnego rodzaju kursię przy okazji takich wspólnych sy i pokazy.
akcji jak: wigilia organizowana dla osób starszych i samot- Bolesław
nych, Dzień Kobiet dla wszystKoło istnieje od 11 listopada
kich pań ze wsi, wycieczki rowe- 1966 r. Inicjatorką jego założenia
rowe, spotkania andrzejkowe, była Halina Tomaszek. Początogniska. Chętnie jeżdżą wspól- kowo angażowało się w rozpronie na wycieczki. Gospodynie wadzanie drobiu i organizowauczestniczą również w kier- ło różnego rodzaju kursy. Pamaszach świątecznych odby- nie spotykają się w miejscowej
wających się w GZOKSiT oraz świetlicy, gdzie mają do dyspow powiatowym Konkursie Po- zycji dobrze wyposażoną kuch-

nię. Sprzęt jest na bieżąco uzupełniany, istnieje również możliwość wypożyczenia naczyń.
Koło organizuje cykliczne spotkania z okazji Dnia Kobiet,
a także wigilie dla samotnych.
Co cztery lata w listopadzie odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Imprezą, przy
której gospodynie mają najwięcej pracy są coroczne dożynki, na które, oprócz tradycyjnej
korony żniwnej, obowiązkowo
przygotowują kołacz, grochówkę i bigos. Ponadto pomagają
w organizacji wszystkich sołeckich uroczystości. Panie uczestniczą też w Konkursie Potraw
Regionalnych w Pietrowicach
Wielkich, w kiermaszach organizowanych przez KGW Tworków, gdzie również prezentują
przygotowany przez siebie poczęstunek. Chętnie wyjeżdżają
również na wycieczki organizowane przez sąsiednie koła.

ku, by zachęcić gospodynie do
wstąpienia w szeregi koła, organizowano kurs szycia i kroju. Potem panie mogły brać też udział
w kursach gospodarstwa domowego i gotowania. Koło organizowało pogadanki i odczyty na
temat higieny i zdrowia, a także zasad udzielania pierwszej
pomocy. Od 1965 r. ówczesna
przewodnicząca, Elżbieta Pachula, organizowała w czasie
wakacji „Zielony dziedziniec”,
akcję dla dzieci, która cieszyła
się ogromnym powodzeniem.
Początkowo kobiety spotykały
się w szkole. Potem działalność
koła przeniosła się do starego
budynku Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska. Od 1976
r. spotkania KGW odbywają się
w remizie. Koło ma do dyspozycji dobrze wyposażoną i wyremontowaną kuchnię. Obecnie
KGW organizuje wiele imprez
m.in. z okazji Dnia Matki, Dnia
Babci i Dziadka. Członkinie
Owsiszcze
przygotowują wieczerzę wigilijPowstało w 1965 r. Założyła ną dla osób samotnych, aktywje Maria Piechota. Na począt- nie uczestniczą w pracach przy

KGW Bolesław - Wigilijka

KGW Owsiszcze - Gminne
Dożynki w Rudyszwałdzie

Dożynki Gminne
w Zabełkowie

KGW Tworków
- Szkubanie Pierza

organizacji dożynek, festynów
i innych przedsięwzięć. Przygotowują świąteczne potrawy
i stroiki na kiermasze w Tworkowie. Koło współpracuje z ZSP
w Owsiszczach i z Różanym Pałacem, a także innymi organizacjami działającymi na terenie
wsi i gminy.

Tworków

Powstało w 1962 r. z inicjatywy Łucji Widenki. Misją KGW
jest szeroko pojęte kultywowanie miejscowych tradycji. W tym
celu organizują m.in. pokaz
strojów babć i prababć, szkubanie pierza, kiszenie kapusty,
świniobicie, w których biorą
udział także inne koła z gminy.
Panie spotykają się, aby uczestniczyć w różnych pracach polowych, których dziś już się zaniechało, przygotowują takie
imprezy jak Święto Dyni, bal
pączkowy, zwany też biesiadą
z kreplem. Co roku organizowane są również kiermasze bożonarodzeniowy i wielkanocny
z własnoręcznie przygotowa-

nymi potrawami. Gotowanie
to jedna z podstawowych dziedzin ich działalności. Stąd udział
w konkursach i festiwalach kulinarnych jak: „Śląskie Smaki”,
„Konkurs Potraw Regionalnych
Nasze kulturalne dziedzictwo”,
„Festiwal kołacza śląskiego” czy
„Łączy nas kuchnia i muzyka”.
Przedstawicielki koła gotowały już nawet dla radia i telewizji. Sporo także wyjeżdżają, promując za każdym razem gminę i powiat, także za granicą.
Gospodynie udzielają się przy
dożynkach, wyplatając koronę,
piekąc kołacz, a także przygotowując śląski obiad. Spotykają
się w salce katechetycznej. Tuż
obok mają kuchnię wyposażoną
w naczynia dla 200 osób, które
także wypożyczają. KGW współpracuje ze stacją Caritas, a także związkiem emerytów, przedszkolem, organizując m.in. ogniska, wspólne gotowanie.
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Oszustwa na spis powszechny
1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca
września bieżącego roku. Udział
w spisie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Obowiązkową formą
jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez
telefon poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.
Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem
w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest
doskonały z punktu widzenia
przestępców.
W czasie pandemii pomysłowość oszustów szczególnie
nie zna granic, co ma również
bezpośrednie przełożenie na
kradzieże danych i majątku poprzez spis powszechny. Od marca 2020 roku przestępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać
lęk, panikę i izolację seniorów
w Polsce. Co chwilę powstają
nowe techniki manipulacyjne.
Przeciwdziała temu Stowarzyszenie MANKO, które od 8 lat
wydaje Ogólnopolski Głos Seniora i Ogólnopolską Kartę Seniora, a także prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną
Stop Manipulacji – Nie daj się

oszukać. Już pierwszych dniach
pandemii (marzec 2020) Głos
Seniora zainaugurował ogólnopolską kampanię społeczną
Solidarni z Seniorami – Razem
Damy Radę!. Do tej pory oszuści wymyślili ponad 30 różnych
modyfikacji technik manipulacyjnych. Chcąc uchronić seniorów przed tymi przestępstwami,
Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło w marcu 2020 roku akcję
Stop Korona-

Oszustwom w ramach
realizowanej kampanii
Stop Manipulacji – Nie daj
się oszukać.

Sytuacja jest o tyle poważna,
że spis powszechny jest i będzie
rozpowszechniany w mediach.
To z kolei ma znaczny wpływ
na spadek czujności seniorów
i może okazać się idealną szansą dla oszustów. W ramach kampanii Stop Manipulacji – Nie daj
się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora
ostrzega przed nieetycznymi
praktykami na spis powszechny i przedstawia kolejne metody oszustw.

Oszustwa na spis
powszechny – metoda na
rachmistrza w Internecie

W pierwszej fazie spisu powszechnego, seniorzy są szczególnie narażeni na oszustwa poprzez fałszywe strony internetowe „umożliwiające” udział

w spisie. Należy uważać na
wszystkie komunikaty przychodzące z niesprawdzonych
źródeł, a wśród nich m.in.: e-maile, SMS-y, media społecznościowe czy komunikatory. Pod żadnym pozorem nie powinno się
klikać w linki zewnętrzne zawarte w podejrzanych wiadomościach, ponieważ mogą one
prowadzić do stron czy aplikacji,
które bez problemu przechwycą
nasze dane. Do systemu należy
logować się wyłącznie poprzez
autoryzowaną stronę www.spis.
gov.pl.
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tuacja dla oszustów, którzy mogą podszywać się pod rachmistrza. Wpuszczenie takiej osoby
do domu może być bardzo nieprzyjemne w skutkach dla właOszustwa na spis
ściciela mieszkania, ponieważ
powszechny – metoda na kradzież danych osobowych
może okazać się tylko jednym
rachmistrza w domu
Jeśli sytuacja pandemiczna z naszych zmartwień. Przena to pozwoli to nieunikniona stępcy nie będą mogli oprzeć
będzie również bezpośrednia się okazji na rabunek majątku
wizyta rachmistrza w domach z naszego mieszkania. Należy
osób, które do tej pory nie wzię- uważać na wszystkie podejrzały udziału w spisie powszech- ne prośby osoby podszywająnym. Jest to kolejna idealna sy- cej się za rachmistrza. Rachmi-

strzowie nie mogą robić zdjęć
naszym dowodom osobistym
w celu weryfikacji, prosić o opłatę za udział w spisie czy proponować do zalogowania się na
ich urządzeniu do systemu spisowego poprzez bank. Podobnie, jak w przypadku oszustw
przez telefon, przed podaniem
danych każdego rachmistrza
należy zweryfikować samodzielnie poprzez zakładkę „Sprawdź
rachmistrza” na stronie spisu
lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.

kań w 2021 r. Odmowa udziału
w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane.
Są u nas bezpieczne, ponieważ
chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach
przeprowadzanych w ramach
statystyki publicznej są poufne

i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do
przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się
z ustawą spisową? Wejdź na
spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

dzwoniąc na infolinię spisową
na numer 22 279 99 99. Należy
to zrobić przed udzieleniem jakichkolwiek informacji.

Oszustwa na spis
powszechny – metoda na
rachmistrza przez telefon

W drugim etapie spisu powszechnego, do osób niezapisanych będzie dzwonił bezpośrednio rachmistrz z GUSu.
W związku, że według licznych
badań tylko 20% seniorów korzysta z Internetu, druga metoda manipulacji może okazać
się jeszcze bardziej skuteczna
z perspektywy oszustów. Osoby
te będą się starały wyłudzać dane osobowe. Dzwoniący mogą
również namawiać do kliknięcia
w podejrzane linki lub instalacji specjalnych aplikacji. Każdy
uczestnik spisu ma prawo zweryfikować tożsamość swojego
rozmówcy. Wystarczy poprosić
o jego imię, nazwisko i numer
legitymacji. Można je sprawdzić na stronie spisu w zakładce „Sprawdź rachmistrza” lub

OGŁOSZENIE

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PRZEPROWADZA
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Obowiązkową metodą jest
samospis internetowy. Wejdź
na stronę spis.gov.pl i wypełnij
formularz spisowy.
Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do
samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które
w dniu 31.03.2021 r. o godzinie
24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu.
Oznacza to, że osoby te nie mu-

szą samodzielnie logować się do
aplikacji spisowej, aby dokonać
samospisu.
Spisanie się przez Internet
daje możliwość wzięcia udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!
Wejdź na stronę spis.gov.pl
i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
Pobierz unikatowy kod
uprawniający do udziału w loterii
Zgłoś go na stronie loteria.

spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń do
loterii trwa od 22 kwietnia 2021
r. do 7 lipca 2021 r.
Jeżeli nie możesz spisać się
we własnym zakresie zadzwoń
na infolinię: 22 279 99 99 i spisz
się przez telefon lub odwiedź
najbliższy urząd gminy, gdzie na
czas trwania spisu urzędy gmin
przygotowały specjalne miejsca spisania się przez Internet.
Jeśli nie spiszesz się przez
Internet ani przez telefon, po 4

maja br. skontaktuje się z Tobą
rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88, aby
przeprowadzić spis. Zgodnie
z ustawą nie możesz odmówić
mu przekazania danych.
Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego,
dzwoniąc na infolinię spisową
22 279 99 99.
Pamiętaj, że udział w spisie
to Twój obowiązek wynikający
z ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i miesz-
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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

ROL CARS

REKLAMA

MECHANIKA

POJAZDOWA

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

Geometria, rozrządy, sprzęgła
Hamulce układy zawieszenia
Naprawy główne i bieżące
Komputerowa diagnostyka wymiany:
olejów i filtrów
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Z bibliotecznej
Przed nami majówka, to czas, kiedy możemy nareszcie wypocząć, po intensywnym początku roku. Podczas kilku wolnych dni,
możemy zatopić się w książkowym świecie. Podpowiadamy więc,
co warto przeczytać w trakcie majówki, żeby zarówno zrelaksować się, jak i być na bieżąco z nowościami naszych bibliotek.

półki

Myśl
Każdemu człowiekowi jest dany
klucz do bram raju.
Tym samym kluczem otwiera się bramy piekła.
Richard P. Feynman

Uśmiechnij się

Rozgrywka Allie Reynolds

Mrożący krew w żyłach thriller, w którym ośrodek w Alpach staje się prawdziwym escape
roomem. Nikt się stad nie wydostanie, dopóki nie rozwiąże zagadki. A nawet jeśli mu się uda,
nie wiadomo czy przeżyje.

Pora westchnień, pora burz Magdalena Kawka Cykl: Lwowska odyseja

Znakomita powieść o trudnych ludzkich relacjach w jeszcze trudniejszych czasach. Jest rok
1938, świat jeszcze śpi spokojnie. Lwów, tygiel narodowości, tętni gwarem i rozbrzmiewa beztroską radością, nie przejmując się tym, że na niebie gromadzą się czarne chmury. Zanim Ukraińców, Polaków i Żydów podzielą narodowościowe animozje, wciąż są tylko sąsiadami, którzy
życzliwie uśmiechają się do siebie na ulicy.

Rowerem przez II RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma.
Reportaż z 1934 roku Bernard Newman
Niezwykła wyprawa rowerowa angielskiego dżentelmena do egzotycznego kraju, który powstał
niedawno, ale ma spore ambicje. Jego mieszkańcy stawiają się temu wariatowi Hitlerowi i chyba mają prawo. Ich państwo jest niemal trzy razy większe niż wyspa, z której przybył Newman!

Sen o okapi Mariana Leky

Za każdym razem gdy Selmie śni się okapi, na mieszkańców jej wioski pada blady strach.
Sen ten oznacza bowiem, że w ciągu 24 godzin ktoś z nich umrze. Kto i w jakich okolicznościach
pozostaje niewyjaśnione. Każdy próbuje przygotować się na to, co ma nadejść. To, co się wydarzy, na zawsze zmieni ich wszystkich…

Pet Agents 1. Na ratunek zwierzakom Riina Kaarla, Sami Kaarla

Pet Agents. Na ratunek zwierzakom to pierwsza część zabawnego cyklu o niezależnej dziewczynce i jej licznych przygodach ze zwierzętami.

Gdybyś tylko wiedziała. Hannah Beckerman

Tajemnica sprzed lat, która niszczy rodzinę. Czy prawda zawsze jest jednak najlepszym rozwiązaniem? Wzruszająca opowieść o rodzinie i sile wybaczenia. Niezwykle emocjonująca, ze
wstrząsającym zwrotem akcji. Idealna dla wielbicielek Jojo Moyes i Jodi Picoult.

Napad na bank.
Jeden z bandytów podchodzi do zakładnika i pyta się:
- Widziałeś coś?
- Tak - odpowiada i dostaje kulkę.
Podchodzi do drugiego i pyta:
- Widziałeś coś?
- Tak - odpowiada i tez dostaje kulkę.
Podchodzi do mężczyzny i pyta:
- Widziałeś coś?
- Nie, nic nie widziałem, ale moja żona wszystko widziała, tam stoi o tam.

- Kto z was zrobił dobry uczynek?
- Mnie udały się dwa.
- Jakie Jasiu?
- W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła.
- A drugi?
- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej.

Teściowa rozmawia z zięciem:
- Skoro mnie tak nienawidzisz, to dlaczego postawiłeś moje zdjęcie na kominku?
- Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia...

Do kolesia na ulicy podchodzi brudny, skacowany menel i mówi:
-Panie, poratuj pan! Zbieram na jedzenie. Daj pan trochę grosza!
-O, nie! Pewnie zaraz kupisz flaszkę, nie ma mowy!
-Skąd! Ja już od dawna nie piję!
-Taak? To pewnie przegrasz w karty!
-Panie, ja brzydzę się hazardem!
-No to wydasz na kobiety!
-Jaaa? Ja jestem wierny mojej babie, naprawdę jestem głodny.
Na to koleś:
-No to jedziemy do mnie. Żona zrobi kolację. zjesz z nami.
Menel do końca próbuje ściemniać i mówi:
-Ale zobacz pan, jak ja wyglądam, pańska żona mnie nie wpuści, daj mi pan kilka złotych i już sobie idę.
-Jedziesz ze mną. Muszę pokazać żonie, co dzieje się z człowiekiem, który nie pije, nie
gra w karty i jest wierny swojej kobiecie!

Dziennik cwaniaczka. Zupełne dno Jeff Kinney

Wakacje w starym wozie kempingowym wujka Gary’ego? Brzmi jak przygoda! Rodzina Grega zamierza spędzić to lato w prawdziwej, najprawdziwszej głuszy. Tylko że w głuszy na ogół
grasują jej niezbyt gościnni mieszkańcy – namolne niedźwiedzie, żarłoczne kleszcze i najgorsze
z nich wszystkich – SKUNKSY. Czy urlop na łonie natury, który był szczytem marzeń Heffleyów,
okaże się zupełnym dnem?

Grobowa cisza, żałobny zgiełk
Yōko Ogawa
Grobowa cisza, żałoby zgiełk to powieść
szkatułkowa, która zachwyca tym bardziej,
im głębiej zaglądamy do misternej szkatuły,
w której autorka układa swoje przerażająco piękne opowieści. Wystarczy tylko uchylić wieczko…
Cecylia Kogut
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