ISSN 1898-6242

MAGAZYN INFORMACYJNO-REKLAMOWY GMINY KRZYŻANOWICE

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Wielkanocna
Procesja Konna
Czytaj strona » 3

Kwiecień 2016
Nr 4/2016 (235)

Młodzież
Zapobiega pożarom

Czytaj strona » 6

Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Owsiszcze
Roszków
Rudyszwałd
Tworków
Zabełków

Recytuje wiersze
i marzy o lataniu
Czytaj strona » 13

NAJMŁODSI AKTORZY

NA SCENIE

Podczas XXIV Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych 21 i 22 kwietnia na scenie
tworkowskiego Centrum Kultury wystąpiło 300
przedszkolaków. W ich wykonaniu widzowie zobaczyli nie tylko adaptacje sceniczne znanych i lubianych bajek, ale również aranżacje bajek w gwarze
śląskiej, inscenizacje muzyczno-taneczne, przedstawienia promujące ekologię. Wykorzystanie i połączenie elementów ruchu scenicznego, elementów
plastycznych, muzycznych, dźwiękowych spowodowało powstanie różnych form teatralnych. Muzyka, pomysłowe dekoracje i ciekawe stroje, a przede
wszystkim świetnie zagrane przez małych aktorów
role wzbudziły uznanie dorosłych widzów, a wśród
dzieci obserwujących występy swoich rówieśników
ogromne zainteresowanie.
Czytaj dalej na s. 8
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Kalendarz najbliższych imprez planowanych
w gminie Krzyżanowice
Data

Nazwa wydarzenia

Miejsce

30.04.2016

Turniej Skata - Zawody Grand Prix Okręgu
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice

Krzyżanowice

30.04-01.05.2016 Festyn Strażacki

Owsiszcze

01.05.2016

Wiosenny Rajd Rowerowy

Gmina Krzyżanowice

5-6.05. 2016

Przegląd Młodych Talentów

Centrum Kultury w Tworkowie

15.05.2016

Koncert Papieski

Bieńkowice – Kościół
pw. Wszystkich Świętych

21.05.2016

Jubileusz 150 - lecia ZSP Owsiszcze

Owsiszcze

22.05.2016

Jarmark na granicy, koncert laureatów Konstare przejście graniczne
kursu Godki Śląskiej i Przeglądu Młodych TaChałupki - Bogumin
lentów, festyn

22.05.2016

Festyn „W gościnie u św. Urbana”

28.05.2016

Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka Liszta Park przy pałacu Lichnowskich
i Ludwika van Beethovena
w Krzyżanowicach

29.05.2016

Zawody wędkarskie – Mistrzostwo Koła - I tura Zbiornik Rogal

01.06.2016

Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

Tworków – Trzeciok

4-5.06. 2016

Festyn Rodzinny

sołectwo Krzyżanowice

05.06.2016

Zawody wędkarskie – Mistrzostwo Koła - II tura rzeka Odra

11.06.2016

Jubileusz Przedszkola w Tworkowie

Tworków

11.06.2016

Festyn Rodzinny

ZSO Krzyżanowice

Tworków – Urbanek
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W Bieńkowicach

PROSILI O URODZAJE
Bieńkowice » „Każdy gospodarz czuje się w obowiązku
wziąć udział w tradycyjnej procesji, by reprezentować przed
Bogiem i społeczeństwem swą
z dziada pradziada ojcowiznę” pisał ks. Franciszek Pawlar.
Tak więc i w tym roku w poniedziałek wielkanocny spod
kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach gospo-

darze i zaproszeni goście wyruszyli na objazd pól, modląc
się o urodzaj i prosząc Boga, by
uchronił ich plony przed klęskami żywiołowymi.
Wielkanocna procesja zachowała swą niezmienioną formę
i ustalony przed latami porządek. Na pierwszym miejscu jechali jeźdźcy ze sztandarami, dalej trójka z krzyżem opasanym

stułą, następnie wóz z gospodarzami, pozostali jechali parami
lub trójkami. W bryczkach m.in:
biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała, ksiądz
dziekan Jerzy Witeczek, ksiądz
proboszcz Krystian Giemza,
sołtys Roman Herber, senator
Adam Gawęda, przewodniczący
Rady Gminy Brunon Chrzibek
i wójt Grzegorz Utracki. Procestauracji „Rege”. Tam też wójt
gminy, senator RP oraz sołtys
wręczyli wszystkim pamiątkowe dyplomy i książki. Specjalny puchar otrzymał Franciszek
Gocman z Pietraszyna – najwierniejszy uczestnik procesji.
Pucharem została też wyróżniona najmłodsza uczestniczka procesji niespełna 10-letnia
Aleksandra Hajzyk z Raciborza.
W trakcie procesji i podczas
wyścigów nad porządkiem
i bezpieczeństwem jeźdźców
oraz widzów czuwali strażacy
z miejscowej jednostki OSP. Organizacja i oprawa uroczystości
sji towarzyszyła orkiestra dęta.
Kiedy po procesji i wyścigach jest zasługą Rady Sołeckiej wsi
W tym roku można było podzi- zmęczone rumaki odpoczywa- Bieńkowice, której przewodzi
wiać 71 koni w zaprzęgach oraz ły w swoich stajniach, jeźdźcy sołtys Roman Herber.
(tb)
dosiadanych przez jeźdźców udali się na poczęstunek do rei amazonki z naszej gminy, sąsiednich miejscowości powiatów
raciborskiego i wodzisławskiego
oraz z Czech.
Tradycja nakazuje, by procesję zakończyć wspólnym wyścigiem, a jego zwycięzca – jak sądzono –pierwszy zbierze zboże
do stodoły. Popisy jeździeckie
oraz piękne konie w galopie podziwiali i oklaskiwali widzowie,
którzy co roku licznie gromadzą
się wzdłuż trasy biegu. Po gonitwie jeźdźcy udali się do kościoła na uroczyste nabożeństwo.

Najserdeczniejsze życzenia
25 marca br. Pani Jadwiga
Miketa z Tworkowa obchodziła
w gronie najbliższych swoje 90.
urodziny. Z tej okazji szanowną
jubilatkę odwiedzili wójt gminy
Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki,
wręczając bukiet kwiatów oraz
składając ciepłe i serdeczne życzenia – w imieniu własnym i lokalnej społeczności – wszystkiego co najlepsze oraz jeszcze
wielu wspaniałych lat w zdrowiu
i pomyślności.
Pan Emil Nachlik z Zabełkowa 31 marca obchodził w gronie
rodzinnym swoje 90. urodziny.
Szacownego jubilata odwiedzili wójt gminy Grzegorz Utracki
i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet
kwiatów oraz życząc dobrego
zdrowia i pogody ducha wystarczającej na kolejne lata życia –
w imieniu własnym i mieszkańców gminy.
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KRÓTKO
31 marca
W Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie z sołtysami, na którym ustalono harmonogram
zebrań wiejskich oraz omówiono sprawy bieżące poszczególnych sołectw.
Wójt gminy uczestniczył
w spotkaniu KERiI w Tworkowie zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet, które odbyło
się w CK w Tworkowie.
1 kwietnia
W Sosnowcu zastępca wójta
wziął udział w konferencji dotyczącej poprawy jakości powietrza, zorganizowanej przez
Instytut Chemiczny Przeróbki
Węgla z Zabrza.
W Centrum Kultury w Tworkowie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pn.
„Młodzież zapobiega pożarom”, w kategoriach szkół
podstawowych i gimnazjum.
W Urzędzie Gminy odbył się
dyżur pracowników Urzędu Skarbowego, w związku
z przyjmowaniem zeznań podatkowych. Podczas 2-godzinnego dyżuru z ich usług
skorzystało 45 mieszkańców
gminy.
4 kwietnia
Wójt gminy spotkał się z dyrektor GZOKSiT w celu omówienia zakończonej rekrutacji
do przedszkoli na terenie gminy Krzyżanowice.
W Starostwie Powiatowym
w Raciborzu zastępca wójta
gminy uczestniczył w spotkaniu dotyczącym transportu
zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego.
5 kwietnia
Wójt gminy spotkał się
z członkiem zarządu Powiatu Wodzisławskiego Leszkiem
Bizoniem, w sprawie transportu zbiorowego na linii Chałupki - Wodzisław Śl.
7-8 kwietnia
Wójt gminy uczestniczył
w szkoleniu z zakresu m. in.
dostępu do informacji publicznej, rekrutacji w administracji publicznej oraz nieprawidłowości w obszarach
działania samorządu terytorialnego.
8 kwietnia
Przy Urzędzie Gminy pojawił
się bus Urzędu Wojewódzkiego z Katowic, promujący program rządowy Rodzina 500 +.
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach odbyło się spotkanie robocze gmin partnerskich w celu przygotowania
wniosku na budowę ścieżek
rowerowych z programu INTERREG.
11 kwietnia
Wójt gminy uczestniczył
w posiedzeniu Prezydium Euroregionu Silesia w Opawie.
Odbyły się wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Euroregionu
Silesia na 2016 r., podsumowano Fundusze Mikroprojektów, w ramach współpracy
transgranicznej, omówiono
program INTERREG V-A na
lata 2014-2020 oraz sprawy
bieżące Stowarzyszenia.
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Austriacy chcą z nami współpracować Termomodernizacja
Przed świętami wielkanocnymi gminę Krzyżanowice odwiedziła – po raz pierwszy – trzyosobowa delegacja z austriackiej miejscowości Aschach.
Wśród gości byli: burmistrz
Friedrich Knierzinger, komendant miejscowej straży pożarnej Franz Paschinger i przedstawiciel rady gminy Wolfgang
Dieplinger.
Aschach an der Donau (Aschach nad Dunajem) to niewielkie miasteczko w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria,
w powiecie Eferding. Liczy ok.
2200 mieszkańców. Leży – jak
sama nazwa wskazuje – w dolinie rzeki Dunaj, na trasie słynnego Naddunajskiego Szlaku
Rowerowego – Donauradweg.
Wizyta miała na celu nawiązanie kontaktów partnerskich.
Austriacy są chętni do współpracy nie tylko kulturalnej (tak jak
w naszej gminie w Aschach dzia-

ła orkiestra dęta), ale liczą także na współpracę gospodarczą.
Goście byli zachwyceni gminą Krzyżanowice. Zwiedzili ruiny zamku w Tworkowie i pałac
Lichnowskich w Krzyżanowicach, gościli także w tworkowskim DFK. Odwiedzili starą
kuźnię Sochów w Bieńkowicach i młyn Franciszka Pawlika w Tworkowie.
W Niedzielę Palmową delegacja była obecna na Kierma-

szu Wielkanocnym w Centrum
Kultury w Tworkowie – Austriacy mieli okazję poznać naszą
gminę także od strony kulinarnej. W poniedziałek delegację
z Aschach przyjął w Urzędzie
Gminy wójt Grzegorz Utracki.
Rewizyta delegacji gminy
Krzyżanowice w Aschach nastąpi prawdopodobnie na początku lipca.
(tb)

Samorządowiec Roku 2015
Miło nam poinformować, iż
Wójt Gminy Krzyżanowice –
Grzegorz Utracki jest jednym
z laureatów VI edycji konkursu
społecznościowego Samorządowiec Roku 2015.
Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych działaczy samorządu lokalnego, ocenę ich wkładu i dokonań oraz inicjatyw społecznych mających wpływ na
rozwój gminy.
Wójt Grzegorz Utracki w samorządzie pracuje od 25 lat.
W czasie swojej pracy był radnym Gminy Krzyżanowice oraz
radnym Powiatu Raciborskiego. Ponadto w latach 1995 – 2001
pełnił funkcję dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Tworkowie, a od roku 2001 do
2010 był dyrektorem Gminnego
Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. W roku
2010 objął funkcję Wójta Gminy

Krzyżanowice, którą pełni do
chwili obecnej.
Wybór kandydata nastąpił na
podstawie dokonanej oceny: poziomu rozwoju infrastruktury
(drogowej, oświatowej, budynków użyteczności publicznej
oraz sportowej, turystycznej i
rekreacyjnej), wysokości pozyskanych środków zewnętrznych
(w tym unijnych), dynamizmu
współpracy międzynarodowej

DARMOWE JABŁKA
Gmina Krzyżanowice pozyskała darmowe jabłka z Fundacji Akademii Mistrzów w Poznaniu. Rozdysponowaniem owoców zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice
z/s w Tworkowie. 22 tony jabłek, które Ośrodek otrzymał

gminy, zdobytych certyfikatów,
nagród i wyróżnień oraz całokształtu działalności na rzecz
lokalnej społeczności.
18 marca br. w Sosnowcu
odbyło się uroczyste wręczenie statuetek. W gali wręczenia nagród udział wzięli: Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice, Grzegorz Swoboda
– Zastępca Wójta Gminy Krzyżanowice oraz Gabriela Jendrzejczyk – Zastępca Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice.
Podczas wręczenia nagrody Wójt podkreślił, iż zdobyta
nagroda jest nie tylko wyróżnieniem dla niego samego. To
efekt całokształtu pracy całej
społeczności Gminy Krzyżanowice, radnych, sołtysów, organizacji społecznych oraz lokalnych działaczy.
(SH)
22 kwietnia 2016 r. przekazano
do: szkół, przedszkoli, świetlic,
Kół Gospodyń Wiejskich, Stacji
Opieki CARITAS oraz klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kierownik OPS dziękuje
wszystkim sołtysom naszej
gminy za pomoc w organizacji
transportu do poszczególnych
sołectw.
Info: OPS Krzyżanowice

MOŻLIWOŚĆ GRUPOWEGO ZAKUPU GAZU
dla mieszkańców indywidualnych

Urząd Gminy Krzyżanowice informuje, że istnieje możliwość wspólnego zakupu gazu poprzez utworzenie nowej Grupy Zakupowej. Dzięki zakupom w dużej grupie udaje się uzyskać
korzystniejsze ceny dostawy gazu do klienta, spadek nawet do ok. 20% ceny. Warunkiem
utworzenia nowej grupy jest odpowiednia liczba osób zainteresowanych przystąpieniem do
wspólnego zakupu. Informacje na ten temat były przekazywane podczas zebrań wiejskich.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęci udziału w programie za pomocą maila
na adres: ug@krzyzanowice.pl z dopiskiem w temacie „Grupowy zakup gazu” lub kontakt
z pracownikiem UG Krzyżanowice panem Maksymilianem Lamczyk, tel. kontaktowy 32 419
40 50 wew. 130. w terminie do 16 maja 2016. Przy zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, adres poboru gazu, tel. kontaktowy oraz adres mailowy. O dalszym postępowaniu
powiadomimy zainteresowane osoby.
UG Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
- 2020 działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
- RIT Subregionu Zachodniego
złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice”.
Projektem mają być objęte
budynki trzech szkół: ZSO Chałupki, ZSO Tworków, ZSO Bieńkowice. Przedmiotem projektu

planowanego do realizacji jest:
docieplenie ścian zewnętrznych
wraz z malowaniem elewacji,
wymiana stolarki okiennej wraz
z wymianą parapetów, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachów i dachu, wykonanie instalacji odgromowej
i uziemiającej, prace związane
z przebudową otoczenia budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacja
OZE i pomp ciepła.
W przypadku otrzymania dofinansowania planowane inwestycje będą realizowane w 2017
i 2018 roku.
(ml)

Inwestycje i remonty
Na ukończeniu są prace
związane z budową chodnika
w Owsiszczach przy ul. Wojska
Polskiego. Wykonawcą jest firma ROLES z Tworkowa. Koszt
robót – finansowanych z funduszu sołeckiego Owsiszcz – wyniesie 26.650,11 zł.
Zadania „Remonty istniejących oraz zabudowanie nowych
krat i kratek ściekowych przy
drogach gminnych wraz z ich
wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów”,
a także „Usuwanie awarii na
drogach gminnych” wykonywać
będzie Zakład Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych i Remontowo-Budowlanych ROLES
z Tworkowa, który wygrał ogłoszone zaproszenia do składania
ofert. Pierwsze remonty zostały wykonane: Bieńkowice - ulice
Łąkowa, Szkolna, Rzemieślnicza oraz Krzyżanowice - ulice
Lompy, Kościelna, 1 Maja, Al.
Lichnowskiego. Koszt remontów to 6.907,99 zł. Awarie zostały usunięte w Krzyżanowicach
przy ul. Łąkowej, w Tworkowie
przy ul. Gregora, Chałupkach
przy ulicach Bogumińska i Vajdy, w Bolesławiu przy ul. Środkowej. Koszt usunięcia awarii
to 7.145,43 zł.
W ramach zaproszenia do
składania ofert został wybrany wykonawca koszenia około
350 tys. m2 traw poboczy dróg
gminnych oraz miejsc wskazanych wraz z obróbką znaków
drogowych pionowych, zbiórką oraz wywozem na kompostownik. W bieżącym roku jest
to Zakład Usługowy Dawida
Studnic z Zabełkowa. Na wykonanie tych pracy zarezerwowano w budżecie gminy 98.000 zł.
Przeprowadzone zostaną trzy
OGŁOSZENIE

koszenia: do 31.05.2016 r., do
31.07.2016 r. oraz do 31.10.2016 r.
Wykonawcą napraw cząstkowych nawierzchni dróg gminnych jest firma EKOLAND z Zabełkowa, wybrana w ramach zaproszenia do składania ofert.
Na remonty zostało przeznaczone 80.000 zł. Najpóźniej do
15.06.2016 r. wykonana zostanie
pozimowa naprawa dróg.
Trwają prace związane
z przebudową ul. Poprzecznej w Roszkowie. Wykonawca
– Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza wykona roboty do 09.05.2016 r. za kwotę
96.143,93 zł.
W ramach zaproszenie do
składania ofert został wybrany wykonawca dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na
przebudowę ul. Zachodniej,
Południowej i Długiej w Tworkowie. Jest nim Marcin Krzyżowski prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Biuro
Projektów Drogowych z siedzibą w miejscowości Świnna.
Koszt wykonania dokumentacji
to 23.900 zł. Natomiast na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Szkolnej w Bieńkowicach
wybrano Marię Krzyżowską,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Projekty
Inżynierskie z siedzibą w miejscowości Świnna. Koszt wykonania dokumentacji to 34.900 zł.
W tym sezonie „Akcja Zima”
kosztowała gminę Krzyżanowice 45.071,55 zł. Było to zimowe utrzymanie dróg gminnych
od 01.01. 2016 r. do 22.03.2016 r.
tj. odśnieżanie i posypywanie
wraz z demontażem zabezpieczeń przeciwśnieżnych.
Opr. BG.

Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie

POSZUKUJE OSOBY DO PRACY W OKRESIE LETNIM
tj. lipiec, sierpień w charakterze gospodarza i sprzedawcy
biletów na basenie kąpielowym w Tworkowie.
Praca na umowę zlecenie.
Prosimy o składanie podań pod adresem GZOKSiT w Krzyżanowicach
z/s w Tworkowie, ul. Zamkowa 48, 47-451Tworków lub mailem:
gzoksit@krzyzanowice.pl, tel. kontaktowy 32 419 62 87
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Sesja Rady Gminy
Podczas ostatniej sesji, 30
marca, radni debatowali nad
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyżanowice.
Do tematu wprowadziła kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej Anna Krzykała oraz wójt gminy Grzegorz
Utracki.
Od 2014 r. zostały przyjęte 3
uchwały dotyczące zmiany studium oraz 4 uchwały dotyczące sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwały intencyjne o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu i uchwały
zatwierdzające, kończące procedurę.
W trakcie realizacji prac projektowych i proceduralnych
rozpatrzono szereg wniosków
mieszkańców i inwestorów.
Zmiany wprowadzone do studium i planu są odpowiedzią na
zmieniające się warunki przestrzenne, gwarantują rozszerzenie potencjału gospodarczego gminy oraz możliwości rozwoju. W studium uwarunkowań

nacisk położono na zwiększenie
zakresu możliwości inwestycyjnych, szczególnie w zakresie
produkcji – została rozszerzona możliwość lokalizowania
obiektów produkcyjnych. Nowe tereny inwestycyjne zaproponowano na obszarze między
Bieńkowicami a Tworkowem, w
Roszkowie na trasie w kierunku Krzyżanowic i w kierunku
Zabełkowa oraz rozszerzenie
terenów usługowych i produkcyjnych w Zabełkowie.
Obecnie gmina jest na etapie
wnioskowania o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze, w tym mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne.
Odbyła się dwudniowa wizja w
terenie z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego,
podczas której dokonano oględzin wszystkich wnioskowanych
terenów – około 150 ha. Po wydaniu opinii przez Urząd Marszałkowski, wniosek o zgodę na
zmianę przeznaczenia na cele
nierolnicze zostanie skierowany
do ministra rolnictwa.
Dopiero po uzyskaniu decyzji ministra można przystąpić
do kolejnego etapu, czyli do wy-

INFORMACJA URZĘDU GMINY O OFERCIE PRACY

Wójt Gminy Krzyżanowice oraz czeska firma
COMAC JOBS zapraszają na spotkania informacyjne
w sprawie ofert pracy.
TERMINY SPOTKAŃ:
• 04.05.2016 r. (środa), godz. 19:00
– Bieńkowice (DFK, ul. Raciborska 17)
• 08.05.2016 r. (niedziela), godz. 11:30
– Tworków (DFK, ul. Główna 22)
• 22.05.2016 r. (niedziela)
– Jarmark na granicy w Chałupkach
Firma posiada również ofertę pracy wakacyjnej dla studentów.

•

łożenia planu do publicznego
wglądu, zebrania uwag, ich rozpatrzenia i ostatecznie przedłożenia gotowego projektu planu
Radzie Gminy do uchwalenia.
Po uchwaleniu plan miejscowy
i dokumentacja formalno-prawna zostaną przesłane do Urzędu
Wojewódzkiego, celem publikacji w dzienniku urzędowym jako
•
akt prawa miejscowego.
Studium uwarunkowań i
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stano•
wią kluczowy instrument kształtowania polityki gospodarczej,
•
społecznej i środowiskowej
jednostek samorządu terytorialnego.
Dotychczasowe studium i
plan zagospodarowania gminy
Krzyżanowice tylko w pewnym
stopniu zapewniały obszary dla
potencjalnych inwestorów, któ- Uchwały podjęte na
rych każda gmina chciałaby wi- sesji w sprawie:
dzieć u siebie jak najwięcej, i • przyjęcia sprawozdania z reto nie w kontekście fabryk i zaalizacji Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za
rok 2015;
zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu
gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz ze
środków uzyskanych z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach;
udzielenia dotacji celowej
dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach;
zmian w budżecie gminy na
2016 rok;
zmiany Uchwały Nr 0007.
XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
22.12.2015 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020.
(tb)

BILET DLA BRATA

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice wraz z członkami samorządów uczniowskich ZSO
Chałupki, ZSO Krzyżanowice,
ZSO Tworków i ZSO Bieńkowice włączyli się do akcji "Bilet dla brata". Jej celem jest
wsparcie Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni
Młodzieży, dzięki któremu jak
najwięcej osób będzie mogło
uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

ZAPROSZENIE

kładów produkcyjnych, ale również możliwości rozwoju gospodarstw rolnych.
Nowy plan opracowywany
jest w kierunku zwiększenia terenów możliwych do zagospodarowania pod względem gospodarczym oraz zwiększenia
możliwości tworzenia małych
i średnich przedsiębiorstwa, a
przez to do tworzenia nowych
miejsc pracy na terenie gminy. W miejscach, gdzie warunki przestrzenne na to pozwalały
lokalizowano nowe tereny produkcyjne, usługowe i mieszkaniowe na zasadzie uzupełnienia
i poszerzenia już istniejącej na
danym terenie funkcji.
Podsumowując temat wójt
stwierdził, że kierunek rozwoju obrany w studium i tym samym w planie zagospodarowania przestrzennego umożliwi
gminie Krzyżanowice dobry i
zrównoważony rozwój gospodarczy i inwestycyjny przy zachowaniu rolniczego charakteru gminy.

Bilet dla Brata (BdB) to inicjatywa polskich wolontariuszy,
którzy wielokrotnie uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży. Ma na celu dofinansowanie uczestnictwa w ŚDM 2016
pielgrzymów i wolontariuszy
z krajów Europy Wschodniej
i Zakaukazia. Te kraje to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,
Gruzja, Kazachstan, Kirgistan,
Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina
i Uzbekistan.

Dzięki zaangażowaniu młodzieży zebrano kwotę 1338 zł.
Jednocząc się, młodzież pokazała jak wiele dobrego razem
mogą zdziałać.
Przekazuję serdeczne podziękowania oraz wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie
i wsparcie. Dziękuję uczniom,
nauczycielom oraz rodzicom,
którzy włączyli się w akcję.
Gabriela Jendrzejczyk
– opiekunka MłRG

Sygnały strażackie
W okresie od 09.01.2016r
do 28.02.2016r. w jednostkach
ochotniczych straży pożarnych
działających na terenie gminy
Krzyżanowice odbywały się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze.
Na zebraniach były przedstawiane sprawozdania z działalności jednostki za ubiegły rok
i plan finansowy na rok bieżący.
Wszystkim Zarządom jednostek OSP za rok sprawozdawczy 2015 zostało udzielone absolutorium.

Zarządy w jednostkach

OSP na lata 2016 – 2020

• OSP Krzyżanowice: Walter
Bożek – prezes, Jerzy Tlon
– naczelnik
• OSP Bieńkowice: Walter
Witeczek – prezes, Roman
Cwik – naczelnik
• OSP Owsiszcze: Bogdan
Pientka – prezes, Dariusz
Pientka – naczelnik
• OSP Tworków: Marcin
Kwaśnica – prezes, Krystian
Jobczyk – naczelnik
• OSP Chałupki: Bartosz Zając
– prezes, Sławomir Hoszek –
naczelnik

• OSP Nowa Wioska: Hubert
Oczadły – prezes, Andrzej
Juraszek – naczelnik
• OSP Bolesław: Marian Lasak – prezes, Rajmund Herzog – naczelnik
• OSP Zabełków: Adrian Szulik – prezes, Marian Rajda –
naczelnik
• OSP Rudyszwałd: Dawid
Smołka – prezes, Konrad
Nowak – naczelnik
• OSP Roszków: Rafał Kramarczyk – prezes, Marcin
Blokesz – naczelnik
(M.L)

KRÓTKO
12 kwietnia
W Urzędzie Marszałkowskim
wójt gminy spotkał się z zastępcą dyrektora Wydziału
Gospodarki, Turystyki i Sportu w sprawie możliwości dofinansowania budowy hali
sportowej.
13-15 kwietnia
W Ośrodku Sportowym
w Spale wójt gminy wraz z zastępcą uczestniczyli w konferencji pn. „Budujemy Sportową Polskę”. Poruszano tematy m in. pozyskiwania funduszy na infrastrukturę sportową,
modernizację obiektów sportowych, partnerstwa publiczno-prywatnego.
15 kwietnia
W Śmiłowicach odbyły się rozgrywki sportowe
w ramach trwałości projektu „Zima w Śmiłowicach, lato
w Krzyżanowicach”, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz
wójt gminy i zastępca wójta.
20 kwietnia
W Urzędzie Gminy Godów
odbyło się szkoleni dot. antykorupcji, w którym uczestniczył wójt gminy.
Zastępca wójta wziął udział
w Walnym Zgromadzeniu
Subregionu Zachodniego
w Jastrzębiu Zdroju. Zostały przedstawione informacje z zakresu wdrażania RIT
w Subregionie Zachodnim, informacje nt. działalności grup
roboczych ds. ograniczenia
niskiej emisji oraz ds. oświaty
i transportu zbiorowego.
21 kwietnia
Odbył się dwudniowy XXIV
Międzynarodowy Przegląd
Teatrzyków pod Patronatem
Starosty Raciborskiego w CK
w Tworkowie.
Wójt gminy uczestniczył
w Haci w spotkaniu dotyczącym planowanego do realizacji projektu z Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu
Silesia w ramach programu
INTERREG V-A. Partnerami
projektu są gminy Hać i Krzyżanowice oraz stowarzyszenie z Ostrawy.
Zastępca wójta wziął udział
w warsztatach dot. Programu
Rozwoju Turystyki w woj. śląskim, zorganizowanych przez
Urząd Marszałkowski w Katowicach.
22 kwietnia
Zastępca wójta uczestniczył
w spotkaniu dot. krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych. Spotkanie
odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.
25 kwietnia
W Urzędzie Gminy w Nędzy odbył się nadzwyczajny
Konwent Wójtów, w którym
uczestniczył zastępca wójta.
11-27 kwietnia
We wszystkich sołectwa gminy Krzyżanowice odbywały
się zebrania wiejskie z udziałem wójta gminy oraz zastępcy wójta.
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Po podsumowaniu punktów
wytypowano czołowe miejsca.
Szkoły podstawowe
1. Grzegorz Wojtek - ZSO Tworków (29 pkt.)
2. Łukasz Buba ZSO - Tworków
(26 pkt.)
3. Robert Karpisch - ZSO Bieńkowice (22 pkt.)
Gimnazja
1. Grzegorz Jobczyk - ZSO
Tworków (30 pkt.)
2. Rafał Bulenda - ZSO Tworków (28 pkt.)
3. Sebastian Kilian - ZSO Bieńkowice (26 pkt.)
Beniamin Kania - ZSO Chałupki (26 pkt.)
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, natomiast zwycięzcy nagrody
książkowe ufundowane przez
wójta gminy.
12 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Po-

Młodzież zapobiega pożarom
Dużą wiedzą o działaniach
przeciwpożarowych musieli
wykazać się uczestnicy gminnych eliminacji ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu
przystąpiło 10. uczniów ze szkół
podstawowych i 7. z gimnazjów.
Eliminacje gminne odbyły się
1 kwietnia w Centrum Kultury
w Tworkowie.
W 2011 roku Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych straży Pożarnych w Krzy-

żanowicach podjął uchwałę
w sprawie nadania nazwy eliminacjom gminnym OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” imienia asp. sztab. Gerarda Wranika
– w uznaniu zasług w wychowaniu młodzieży strażackiej oraz
w celu podtrzymania pamięci
o zasłużonym działaczu pożarnictwa.
Uczniowie rywalizowali
w dwóch grupach wiekowych –
szkoły podstawowe i gimnazja
– rozwiązując test składający się
z 30 pytań.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie: mł. kpt. Mateusz
Wyrba i aspirant Marek Wranik
– z Komendy Powiatowej PSP
w Raciborzu oraz komendant
gminny Krystian Jobczyk i prezes zarządu gminnego ZOSP
RP Stanisław Bujak.
W roli obserwatorów uczestniczyli wójt gminy Grzegorz
Utracki, inspektor ds. obrony
cywilnej Maksymilian Lamczyk
oraz opiekunowie z poszczególnych szkół.

REKLAMA

tel. 516 96 76 76
Restauracja - kręgielnia - bilard,
przyjęcia okolicznościowe,
niedzielne obiady - komunie

Zabełków, ul. Zagumnie

Od prawej: Grzegorz Jobczyk i Grzegorz
Wojtek – reprezentanci gminy Krzyżanowice
i powiatu raciborskiego
REKLAMA

żarnej w Raciborzu odbyły się
powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Gminę Krzyżanowice reprezentowali Grzegorz
Wojtek, Łukasz Buba, Grzegorz
Jobczyk i Rafał Bulenda z ZSO
Tworków.
W klasyfikacji końcowej w
kategorii szkoły podstawowe
Grzegorz Wojtek zajął pierwsze miejsce, a Łukasz Buba piąte. W kategorii szkoły gimnazjalne Grzegorz Jobczyk zajął
pierwsze miejsce, a Rafał Bulenda uplasował się na miejscu
trzecim.
Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach reprezentowali powiat raciborski podczas eliminacji wojewódzkich, które odbyły się 23 kwietnia w Siewierzu – Grzegorz Jobczyk zajął
piąte miejsce, a Grzegorz Wojtek siódme.
(tb)
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Seniorzy z Tworkowa Bienvenu en Pologne,
świętowali Dzień Kobiet czyli witamy w Polsce
wy. W programie znalazły się
pieśni polskie, niemieckie oraz
czeskie.
Przy wspólnym posiłku, przy
kawie i ciastkach, słuchając piosenek w wykonaniu chóru i śpiewając refreny popularnych i lubianych piosenek czas upływał
emerytom i zaproszonym gościom w miłej atmosferze. Tak
jak wszystkie spotkania seniorów i to było okazją do porozmawiania o troskach i radościach
dnia codziennego, do spotkania
się ze znajomymi. Takie spotkania to świetna okazja nie tylko
do uczczenia Dnia Kobiet, ale
i aktywizacji środowiska. Seniorzy dzięki temu mogą wyjść
Tworków » Radości, pogody w przygotowanie imprezy.
ducha, jak najmniej trosk, zadoW czasie spotkania wysłu- z domów i miło spędzić czas.
(tb)
wolenia z życia i wszystkiego chano koncertu chóru żeńskieco najlepsze - życzył seniorkom go pod kierunkiem Alfreda Otaz Tworkowa wójt gminy Grzegorz Utracki, wręczając bukiet
kwiatów na ręce pani Jadwigi
Miketa, która obchodziła w marcu swoje 90. urodziny i długie
lata aktywnie działała w zarządzie koła.
W sali Centrum Kultury
w Tworkowie 31 marca z okazji
Dnia Kobiet spotkali się seniorzy z miejscowego koła. Święto
kobiet było kolejną znakomitą
okazją do wspólnego bycia razem, miłego spędzenia popołudnia. W imieniu zarządu gości i seniorów przywitała Anna Wilczok, która podziękowała wszystkim zaangażowanym

Takim hasłem 15 kwietnia
przywitała na granicy Polski,
wjeżdżającego od strony Szylerzowic francuskiego rolkarza
Gerrarda Proteau, grupka znajomych, w tym Mariusz Kosek,
który poinformował nas o tym
fakcie.
Chałupki to pierwsza miejscowość w Polsce na trasie Gerrarda Proteau, znanego też jako Horizons Rollerski, który
12 marca rozpoczął we Francji rajd po Europie. Ma zamiar
przejechać 7350 kilometrów
i tym samym ustanowić rekord
świata w długości jazdy na nartorolkach.
Rajd Gerrarda Proteau
oprócz aspektu sportowego
ma przede wszystkim cel charytatywny – tak jak poprzednie jego wyprawy. W trakcie
rajdu Francuz zbiera datki na
wsparcie walki z rakiem u dzieci i młodzieży oraz uwrażliwia
społeczeństwo na badania nowotworów u dzieci. Wspiera go
fundacja „Tous avec Clement”
(Wszyscy z Klemensem). Klemens to chłopiec, który po prawie trzech latach walki z chorobą zmarł na raka, jego mama
założyła fundację wspierającą badania nad nowotworami
u dzieci.
Podczas 106. dni Gerrard
Proteau przejedzie Francję,

Włochy, Słowenię, Chorwację,
Węgry, Słowację, Austrię, Czechy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Niemcy, Holandię i Belgię.
Miejsca postojowe w Polsce:
Chałupki, Bojszowy, Kraków,
Nowy Korczyn, Koprzywnica,
Janów Lubelski, Zamość, Berdyszcze, Sławatycze, Międzyrzec, Siemiatycze, Wysokie Mazowieckie, Monki, Augustów,
w którym pojawi się 30 kwietnia.
W drodze powrotnej odwiedzi
Bakałarzewo, Giżycko, Bisztynek, Pieniężno, Jegłownik, Zblewo, Chojnice, Jastrowie, Człopa,
Gorzów Wlkp. Asekuruje go pilot o polskich korzeniach Cyril

Kamil Przewoźnik w camperze
Horizons.
Gerrarda Proteau i Cyrila Przewoźnika gościła gmina
Krzyżanowice, która zasponsorowała posiłki, natomiast bezpłatny nocleg podróżnicy znaleźli w Hotelu zamek w Chałupkach.
Takie podziękowanie zamieścił Gerard Proteau na facebooku: Bardzo dziękuję za gościnę!
I pomyśleć, że we Francji nie
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi z niektórych gmin.…
(tb)

Sezon wędkarski otwarty

Z serem, makiem i jabłkami….
Kto dzisiaj piecze w domu kołocz?
Bolesław » 13 kwietnia
w świetlicy w Bolesławiu doświadczone kucharki uczyły
jak się robi tradycyjny, dobry
śląski kołocz. Podobno to nic
trudnego, trzeba tylko dobrze
wyrobić ciasto.
Na zaproszenie pani Doroty
Lasak – kierowniczki świetlicy – odpowiedziały panie, które
kołocz piec potrafią, i te które
chciały się tej kulinarnej sztuki nauczyć. Przyszły też przedszkolaki, które recytowały dla
pań wierszyki i zaśpiewały piosenki. Potem pod okiem doświadczonych kucharek i z pomocą swoich mam ugniatały
ciasto i formowały kołoczyki
o niezwykle fantazyjnych kształtach. Widać było, że sprawiało to dzieciakom ogromną fraj-

dę. Było to wyjątkowe spotkanie folklorystyczno-kulinarne
trzech pokoleń.
Potem wszyscy degustowali własnoręcznie zrobione koFatalna pogoda powitała
łoczyki. Szkoda, że zdjęcia nie wszystkich zawodników, któmogą oddać smaku i zapachu… rzy stęsknieni wędkarskich
(tb) emocji po długiej zimie przybyli nad staw Trzeciok w Tworkowie w niedzielę 24 kwietnia.
Zawody wędkarskie, zorganizowane przez PZW Koło nr 109,
oficjalnie rozpoczęły tegoroczny sezon.
Mimo deszczu, wiatru i przenikliwego zimna, w zmaganiach
wzięło udział osiemnastu seniorów i trzech kadetów. Po losowaniu stanowisk zawodnicy udali
się na łowisko. Zawody zostały
zaplanowane od godziny 8 do
11.30 (kadeci) i do 12 (seniorzy).

Mimo kiepskiej pogody ryby
niechętnie, ale dały się jednak
złapać na haczyk większości
wędkarzom. Zawodnicy, poza
swoimi umiejętnościami i doświadczeniem po prostu musieli
mieć szczęście.
Po czterogodzinnym połowie
przyszedł czas na ważenie ryb
i podliczanie punktów. W siatkach znalazły się płocie, karasie
i okonie, czasem lin. Na koniec
dokładnie zważone ryby w dobrej kondycji wróciły z powrotem do wody.
Wśród kadetów najlepszy
okazał się Paweł Rusek (2655
pkt.), drugie miejsce zajął Szy-

mon Wojtaszek (1595 pkt.), trzeci z kadetów Dominik Więcek
uzyskał 25 pkt.
Najlepszym wędkarzem
w grupie seniorów został Jan
Oczadły (2195 pkt.), drugie miejsce zajął Andrzej Bedrunka
(1970), trzecie Krystian Wyględa
(1320 pkt.), czwarte Paweł Śmietana (1310 pkt.). Kolejne miejsca
zajęli: Kazimierz Szczeponek
(1150), Hubert Zygar (840), Kazimierz Cieślak (655), Robert
Ernestowicz (490), Zygfryd Więcek (380), Bronisław Podruczny
(375), Jerzy Girtler (300), Marek
Szczeponek (10).
(tb)
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NAJMŁODSI AKTORZY NA SCENIE
Podczas XXIV
Międzynarodowego
Przeglądu Teatrzyków
Przedszkolnych
zaprezentowało się 13
grup teatralnych:

• Przedszkole w Zabełkowie –
op. Anna Nowak – „Czerwony Kapturek”,
• Przedszkole w Gorzyczkach
– op. Marta Fojcik, Roksana
Łach – „Ostatnio rajza serynkom”,
• Przedszkole w Piszczu op. Hajduckova, Gajdova –
„Pomáda”,
• Przedszkole w Bieńkowicach – op. Adrianna Otawa
– „Eko bajka z krainy smerfów”,
• Przedszkole w Tworkowie
– op. Barbara Mokrosz, Jolanta Pawlik – „Brzydkie Kaczątko”,
• Przedszkole w Krzyżanowicach – op. Elwira Pękała
– „Czerwony Kapturek”,
• Przedszkole w Bolesławiu
– op. Beata Kubny – „Szewczyk Dratewka”,
• Przedszkole w Krzyżanowicach – op. Gabriela Fulneczek - „Zielony Kapturek”

• Przedszkole nr 13 Racibórz –
op. Marzena Gajdeczka, Teresa Susła - „Nie ma tego
złego”
• Przedszkole w Haci – op.
Marcela Švarcová, Ianeta
Šubrtová – musical
• Przedszkole w Nędzy – op.
Ewelina Charuk - „Myszka
Wiejska i Myszka Miejska”
• Przedszkole w Szylerzowicach – op. Jana Návratová,
Barbara Slaviková – „Czerwony Kapturek”
• Przedszkole Chałupki – op.
Beata Stobierska - „Jarzębinka”.

Przedstawienia oceniała
komisja artystyczna – Grażyna Tabor (reżyserka i aktorka
teatralna), Agnieszka Winiarczyk (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach) oraz Bernadeta Klement,
Henryka Otawa ,Anna Gajęcka,
Henryka (emerytowane dyrektorki i wychowawczynie kilku
pokoleń przedszkolaków). Panie chwaliły małych artystów
za dobrą dykcję, interpretację tekstu, wyrazistość przedstawianych postaci, za umiejętności aktorskie, wokalne
i taneczne. Dużo słów uznania otrzymały wychowawczy-

Hać

Krzyżanowice

Chałupki

Chałupki

Krzyżanowice

nie za pomysłowe dekoracje
i oryginalne stroje, ciekawy
wybór scenariuszy, a przede
wszystkim za zaangażowanie
w pracę z dziećmi.
Przeglądy organizowane
przez Gminny Zespół Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki nie

są konkursami, gdzie przyznawane są miejsca, jednak każda występująca grupa nagradzana jest zestawem pięknych
zabawek.
Występom najmłodszych aktorów przyglądali się zaproszeni goście: starostowie czeskich

Bolesław

Bieńkowice

Bolesław

Tworków

Zabełków

gmin: Piszcz, Hać i Szylerzowice, wójt Grzegorz Utracki,
przedstawiciel starostwa oraz
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek. Przegląd prowadziła Sabina Ciuraszkiewicz.
(tb)
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Bieńkowice

Gorzyczki

Tworków

Zabełków

Nędza

Krzyżanowice

Racibórz

Piszcz

Szylerzowice
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Jak żech chodził do szkoły...

Chałupki » Tydzień Śląski
w Przedszkolu w Chałupkach
to wieloletnia tradycja wpisana
na stałe w kalendarz przedszkolnych imprez. To doskonała okazja do realizacji programu edu-

kacji regionalnej i możliwości poznania przez dzieci historii swojej miejscowości i losów swojej
najbliższej rodziny. W tym roku
przebiegał pod hasłem „jak żech
chodził do szkoły”.

przynoszą "coś" słodkiego i zawsze bardzo ciekawie opowiadają o dawnych czasach. W tym
roku dzieci z zaciekawieniem
i zdumieniem wysłuchały wspomnień o czasach kiedy ich babcie chodziły do szkoły.
Na spotkanie zawitały m.in.
dyrektor partnerskiego Przedszkola w Szilerzowicach Jana
Navratova oraz dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.
(tb)

Podsumowaniem regio nalnych działań jest wizyta
w przedszkolu przedstawicielek miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich i jednocześnie babć
przedszkolaków. Panie zawsze

Dyrektor ZSP Owiszcze oraz Grono Pedagogiczne i Rada
Rodziców zapraszają na Jubileusz 150-lecia Szkoły, który odbędzie się 21 maja 2016 r. w Owsiszczach.

Harmonogram imprezy:
•
•
•
•

12:45 zbiórka przy świetlicy
13:00 msza w kościele pw NSPJ w Owsiszczach
15:00-16:00 zwiedzanie Szkoły
16:00 rozpoczęcie festynu przy świetlicy.

Zapewnimy Wam dużo atrakcji i świetną zabawę, przygrywać nam będzie zespół Adler oraz obficie zaopatrzony bufet.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej podroży w przeszłość,
w której towarzyszyć Wam będą z pewnością miłe wspomnienia.
Gorąco zapraszamy!
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Narzędzia aktywizujące myślenie TOC

Bieńkowice » 15 kwietnia
2016 roku gościliśmy w Gminie
Krzyżanowice Macieja Winiarka –dyrektora TOC dla Edukacji
w Polsce. W ramach realizacji
w placówkach oświatowych całej gminy kompleksowego programu wdrażania wśród dzieci
i uczniów, a także nauczycieli
pracy narzędziami aktywizującymi myślenie TOC, odbyło się
spotkanie konsultacyjne z dyrektorami przedszkoli i szkół,
dyrektor GZOKSiT Darią Wieczorek, jak i praktykującymi nauczycielami.
Program TOC rozwija myślenie, w tym myślenie logiczne i krytyczne, wspiera dzieci

i młodzież w procesie
nabywania umiejętności jasnego komunikowania się z innymi, określania oraz
wyrażania własnych
potrzeb, dążenia do
celów, przewidywania konsekwencji
zdarzeń w każdym
aspekcie życia, poprzez zastosowanie narzędzi logicznego
myślenia TOC.
Jest on na tyle uniwersalny,
że można go stosować zarówno
w przedszkolu jak i szkole, optymalnie łącznie na wszystkich
etapach edukacyjnych.
Narzędzia TOC wykorzystywane w edukacji są innowacyjnymi metodami pracy z dzieckiem umożliwiającymi jak najlepsze przygotowanie do szkoły
i nie tylko. Nie wymagają specjalnych dodatkowych środków,
jedynie wiedzy, chęci i zmiany
myślenia.
W tym samym dniu Maciej
Winiarek gościł w Przedszko-

lu w Bieńkowicach. Spotkał się
z dziećmi, zobaczył ich prace
narzędziami myślowymi, był
zachwycony atmosferą jak
i możliwościami najmłodszych
przedszkolaków. Przedszkole w Bieńkowicach, jako jedno
z nielicznych przedszkoli w Polsce stosuje narzędzia myślowe
już w grupie młodszej. Dzieci
starsze pracują najprostsza formą map matematycznych, podczas realizacji zagadnień matematycznych.
Ken Robinson w swojej najnowszej książce „Kreatywne
szkoły” pisze: „Edukacja rozkwita w środowisku partnerstwa i współpracy – w szkołach,
pomiędzy szkołami oraz pomiędzy innymi grupami i organizacjami”, a co najważniejsze
poziomami edukacyjnymi. Już
w przedszkolu nauczyciel pracuje na całokształt kompetencji wychowanka po ukończeniu
każdego etapu edukacyjnego.
Info: Przedszkole
w Bieńkowicach

Wojewódzki Konkurs
Języka Niemieckiego
DER DEUTSCHKENNER
Chałupki » 13 kwietnia
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach gościł 66. uczniów klas I-III województwa śląskiego oraz 28
nauczycieli j. niemieckiego na
VI Wojewódzkim Konkursie
Języka Niemieckiego dla klas
I-III SP „Der Deutschkenner”.
Patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego oraz Wójt
Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, nagrody ufundował Konsul Generalny RFN,
puchary Wójt Gminy Krzyżanowice, a poczęstunek DFK
Zabełków.

Uczniowie rozwiązywali najpierw grupowo zadania obejmujące program nauczania
dla klas I-III SP, w tym czasie
ich nauczyciele brali udział w
warsztatach przeprowadzonych
przez wydawnictwo Klett „Praca z filmem na lekcji j. niemieckiego”, panią Alicję Mainusch
„Bajki Janoscha na lekcji j. niemieckiego” oraz spotkali się z
ekspertem ds. szkolnictwa, zajmującym się językiem niemieckim jako mniejszości narodowej panem Ryszardem Karolkiewiczem.
Po napisaniu pierwszej części testu komisja konkursowa
wyłoniła 5 szkół, których ucz-

Eco śniadanie w szkole w Tworkowie

– jajka w roli głównej

Tworków » 22 marca Eco
Team z Tworkowa przygotował
śniadanie ekologiczne. W roli
głównej wystąpiły jajka - różnego rodzaju pasty, sałatki i oczywiście jajecznica. Zbliżały się
Święta Wielkanocne, więc i potrawy, i stoły były świątecznie
udekorowane. Na przerwie wokół stolików tłum dzieciaków –
wybór duży, trzeba się chwilę
zastanowić, co nie jest łatwe,
bo wszystko tak smakowicie
wygląda!
Można też skosztować gotowanych na parze warzyw –
to przygotowali młodzi adepci sztuki kucharskiej z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, zaproszeni na ekologiczne
śniadanie do Tworkowa.
- Eco śniadanie to cykliczna
akcja, która rozpoczęła się we
wrześniu ubiegłego roku i potrwa do czerwca – wyjaśnia pani

Justyna Wojda, opiekunka Eco
Teamu i koordynatorka akcji.
Raz w miesiącu uczniowie
ZSO w Tworkowie mają okazję podczas przerwy za symboliczną złotówkę, a nawet za
50 groszy kupić sobie śniadanie z ekologicznych produktów,
przyrządzone przez swoje koleżanki z Eco Teamu. Głównym

celem akcji jest propagowanie
wśród dzieci zdrowej żywności
i zdrowego odżywiania.
Śniadanie to najważniejszy
posiłek w ciągu dnia. Odgrywa
znaczącą rolę, ponieważ jest
pierwszą dawką energii po dłuższej przerwie. Badania wykazują, że uczniowie, którzy zjedli
śniadanie, są znacznie bardziej
skupieni na lekcjach i osiągają
lepsze wyniki w testach, podczas gdy dzieci głodne bywają
rozkojarzone, apatyczne i nerwowe. To samo dotyczy dorosłych, więc jeśli chcesz skoncentrować się na ważnej pracy, nie
rezygnuj z posiłku – zwłaszcza
porannego.
Oprócz śniadania była również prelekcja na temat zdrowego odżywiania przeprowadzona przez uczniów z CKZiU
w Raciborzu.
(tb)

Powietrze bez granic

Zabełków » Szkoła Podstawowa w Zabełkowie wspólnie
ze szkołą z Bogumina uczestniczyła w dwudniowym projekcie
"Powietrze bez granic". Uczniowie i nauczyciele z Czech projekt ten będą realizowali przez
pięć lat wraz ze Stowarzysze-

niem Regionalnym Śląska Cieszyńskiego.
Wszyscy wiemy, że na złą jakość powietrza w naszym regionie ma wpływ niska emisja
pyłów spowodowana niewłaściwym spalaniem opału (śmieci)
w przydomowych piecach.

niowie najlepiej poradzili sobie
z zadaniami.
• I miejsce zajął ZSP nr 4 w
Studziennej,
• II – ZSO Tworków,
• III – ZSP Wojnowice,
• IV – ZSO Krzyżanowice
• V – ZSO Chałupki.
Po rozwiązaniu zadań z drugiego etapu i sprawdzeniu ich
przez komisję okazało się, iż I
miejsce zdobyła Maya Kreuzer z ZSP nr 4 w Studziennej,
II miejsce Natalie Grűner z ZSO
Tworków, III miejsce Paweł Burszyk z ZSO Tworków, IV miejsce
Martyna Zmuda z ZSO Chałupki, a V miejsce Klaudia Buba z
ZSO Tworków.
Wszyscy uczniowie otrzymali
dyplomy oraz upominki. Natomiast zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Wójta Gminy Krzyżanowice oraz
atrakcyjne nagrody rzeczowe
ufundowane przez TSKN na
Śląsku oraz Wójta Gminy Krzyżanowice.
Dziękujemy również miejscowemu DFK z Zabełkowa za
ufundowanie poczęstunku dla
wszystkich uczestników konkursu. Składamy podziękowania komisji konkursowej: Cecylii Jarmuła, Kornelii Pawliczek
– Błońskiej, Klaudii Rusnarczyk,
Bożenie Kołodziej, Doris Gorgosch oraz Małgorzacie Matus
za sprawne sprawdzenie prac
i podsumowanie wyników. Wyrazy uznania kierujemy także w
stronę wszystkich nauczycieli j.
niemieckiego, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.
Info: ZSO Chałupki
Celem projektu, jest wskazanie ważności problemu z jakim
musimy się spotykać każdego
dnia wychodząc na podwórko
i ulicę.
Pierwszym etapem w realizacji zadań projektu było zainstalowanie urządzeń pomiarowych na podwórku Szkoły
Podstawowej w Zabełkowie. Pomiary prowadzone były przez
24 godziny, a osiągnięty wynik
wysłano do zbadania ostrawskiego laboratorium. Jednak po
wstępnych oględzinach można
już stwierdzić, że zanieczyszczenie powietrza w Zabełkowie zostało kilkakrotnie przekroczone.
Na oficjalne wyniki jeszcze
czekamy.
Uczniowie oprócz pomiarów
pracowali nad wykonaniem modelu 3D przedstawiającego elementy wpływające na złą jakość
powietrza w naszym regionie.
Informacja o projekcie jest
na www.tik.tvmarko.cz w 21-22
minucie serwisu.
Info: Bernadeta Sternisko
(SP Zabełków)
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Baśnie braci Grimm

– ogólnopolski konkurs plastyczny
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu
była organizatorem
konkursu plastycznego na skalę całego kraju. Udział w konkursie
mógł wziąć każdy chętny,
wystarczyło mieć dobre
chęci i ruszyć głową, aby
„wykombinować„ ciekawy
pomysł na pracę plastyczną. Mogła nią być ilustracja, praca komputerowa,
kukiełka albo pacynka. Temat
był bardzo przyjemny, bo kto
nie lubi bohaterów baśni braci
Grimm: Czerwonego Kapturka,
Roszpunki, Królewny Śnieżki
czy Jasia i Małgosi. Prace należało złożyć w gminnych bibliotekach lub osobiście w siedzibie
Organizatora.
Do naszych bibliotek wpłynęło sporo prac konkursowych,
ich autorami były dzieci przedszkolne i szkolne oraz jedna praca rodzinna. Wszystkie prace
były godne uwagi, dlatego pozwolę sobie wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, aby
w ten sposób wynagrodzić konkursowiczom poświęcony czas
na stworzenie istnych arcydzieł.
Biblioteka w Bieńkowicach:

Natalia Fojcik
– ilustracja, Karolina Czogała –
ilustracja.
Przedszkole w Chałupkach:
Maja Brachmański – ilustracja,
Lena Kozak – ilustracja, Zuzanna Wolnik – ilustracja.
Świetlica w Chałupkach: Paweł Tomas – kukiełka, Maciej
Szmurło – ilustracja, Oliwia
Uliarczyk – ilustracja, Wiktoria
Antończyk – ilustracja, Paulina
Macion – ilustracja, Agata Pawełek – ilustracja, Viktoria Malcharek – ilustracja.
Biblioteka w Chałupkach:
Karolina Pękała i Sabina Pękała – kukiełka (praca rodzinna).
Świetlica w Zabełkowie:
Magda Grzegorczyk – kukiełka,
Józef Pachel – ilustracja, Karolina Pachel – ilustracja, Paulina
Łata – ilustracja.

Biblioteka w Zabełkowie:
Jagoda Nowak – ilustracja,
Klara Nowak – ilustracja,
Melania Nowak – ilustracja, Mateusz Madeja – ilustracja, Roksana Nowak –
ilustracja, Samuel Wolnik
– ilustracja.
Biblioteka w Tworkowie: Zosia Zarówna – kukiełka.
Wśród tych uczestników znaleźli się zwycięzcy:
I miejsce – Paweł Tomas,
lat 7 (Świetlica w Chałupkach)
– „Czerwony Kapturek” - kat.
7-10 lat – kukiełki;
Wyróżnienie – Zuzanna Wolnik, lat 5 (Przedszkole Chałupki) – „Śnieżka” kat. 5-6 lat – ilustracja;
Wyróżnienie – Karolina (lat
3) i Sabina Pękała (mama) – Biblioteka w Chałupkach – „Czerwony Kapturek” – kat. prace
rodzinne – kukiełki;
Wyróżnienie – Victoria Malcharek, lat 14 (Świetlica w Chałupkach) – „Rumpelstilzchen”
– ilustracja.
Laureaci otrzymali dyplomy
oraz nagrody książkowe. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
P.S.

Gminny konkurs recytatorski

z języka angielskiego i niemieckiego
Chałupki » 07.04.2016 w ZSO Zwycięzcami III Gminnego
Chałupki odbył się III Gminny Konkursu z Języka
Konkurs Recytatorski z Języ- Angielskiego są:
ka Angielskiego i Niemieckie- • I miejsce Jagoda Nowak kl.
go, prowadzony przez panią
III SP - ZSO Zabełków
Katarzynę Bolik oraz Klau- • II miejsce Anna Wycisk kl.
dię Rusnarczyk. Udział wzięły
I SP – ZSO Chałupki
wszystkie Szkoły Podstawowe • III miejsce Krzysztof Popez gminy Krzyżanowice. Konla kl. III SP – ZSO Chałupki
kurs z języka angielskiego przeznaczony był dla uczniów klas Zwycięzcami III Gminnego
I-III, zaś z języka niemieckiego Konkursu z Języka
dla uczniów klas IV-VI.
Niemieckiego są:
Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności językowych,
recytatorskich, teatralnych
uczniów oraz integracja dzieci
i młodzieży. Po przeprowadzonym konkursie odbyły się warsztaty wiosenne dla dzieci oraz
warsztaty językowe dla nauczycieli, połączone z małym poczęstunkiem.

W bieńkowickim przedszkolu
– żywienie na wagę zdrowia
Bieńkowice » Środowisko
rodzinne oraz przedszkolne
są najbliższe dziecku, dlatego
musimy być świadomi odpowiedzialności za kształtowanie
prawidłowych nawyków małego
człowieka.
Dzieci są bacznymi obserwatorami, chętnie kopiują zachowania rodziców, to w jaki sposób
dorośli spożywają posiłki będzie
powielane przez nich przez następne lata. Jeżeli dziecko widzi,
że rodzic nie je śniadań, owoców,
warzyw, – to nie dziwmy się, że
dziecko takie zachowanie naśladuje grymasi, nie chce czegoś zjeść.
Przedszkole również odgrywa ważną rolę w kształtowaniu
nawyków żywieniowych, ponieważ dzieci zaczynają dostrzegać
rówieśników i też naśladują ich
zachowania. Edukując dzieci
zarówno w domu jak i przedszkolu, można wychować świa-

dome pokolenie zdrowych, silnych ludzi z prawidłowo wyrobionymi nawykami żywieniowymi, co ustrzeże ich przed
chorobą jaką jest otyłość – dużym zagrożeniem XXI w.
Dlatego przedszkole w Bieńkowicach w ogromnej trosce
o swoich podopiecznych wzięło udział w programie „Żywienie
na wagę zdrowia”. W ramach
programu przygotowywane były pomysłowe kanapki, smaczne i zdrowe pasty kanapkowe,
próbowano przekonać do nowych, niekonwencjonalnych
połączeń i smaków. W kolejnym dniu przygotowane zostały zdrowe napoje, czyli soki
owocowe, owocowo-warzywne
i koktajle na bazie owoców o ciekawych, nowych smakach. Do
akcji zostali zaproszeni również
rodzice, którzy mogli zapoznać
się z wszystkimi tymi ciekawostkami, a także sami mogli ocenić

• I miejsce Natalie Grűner kl.
V SP – ZSO Tworków
• II miejsce Laura Matuszek
kl. V SP – ZSO Chałupki
• III miejsce Robert Karpisch
kl. VI SP – ZSO Bieńkowice
Zwycięzcom i opiekunom
gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów!!!
Info: ZSO Chałupki

smak i pomysły na zdrowe posiłki. W kolejnych dniach dzieci
poznawały pozostałe składniki,
wpływające na nasze zdrowie.
Dowiadywały się o witaminach
zawartych w warzywach i owocach, ich wpływie na zdrowie,
poznały znaczenie ruchu, sportu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, komponowały „zdrowy talerz” – uczyły się
jakie produkty powinny się na
nim znaleźć i w jakich proporcjach. Poznały zagrożenia wypływające z promieniowania
słonecznego i sposoby ochrony przed nim, a także pogłębiona została wiedza z zakresu higieny i jej wpływie na zdrowie
człowieka.

Akcja bardzo przypadła do
gustu dzieciom i rodzicom.
Przedszkolacy z ogromnym zaciekawieniem chłonęły wszystkie informacje i nową wiedzę.
Przeprowadzanie takich akcji
przyniesie korzyści w przyszłości, trzeba jednak uzbroić się
w cierpliwość i małymi kroczkami iść do celu.
Info: Przedszkole
w Bieńkowicach
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Recytuje wiersze
i marzy o lataniu
Jakub Czorny, uczeń klasy
trzeciej Gimnazjum w Chałupkach zajął I miejsce w XII
Powiatowym Konkursie Recytatorskim, który odbył się 7
kwietnia 2016 r. w Raciborzu.
Z laureatem rozmawiali jego
rówieśnicy z klasy.

Jakie teksty wybrałeś i dlaczego?
Wybrałem wiersz Wisławy
Szymborskiej „Nieczytanie"
i fragment prozy Czesława
Kędzierskiego „O żarłocznym
potworze w Gople". Wiersz zaproponowała mi moja polonistka, zaś klechdę znalazłem
sam. Oba te teksty spodobały mi dlatego, ponieważ można je w bardzo ciekawy sposób przedstawić, opowiedzieć
w taki sposób, by zaciekawić
słuchacza.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z recytacją?
Pierwszy raz swoich sił próbowałem rok temu, w Gminnym
Konkursie Recytatorskim organizowanym w Chałupkach.
Jednak wtedy nie miałem zbyt
wielkiej wprawy, a na dodatek Jak długo uczyłeś się tekstów
zjadła mnie trema. Wróciłem do na pamięć?
Niedługo, bo kilka dni. Reszrecytacji po tym, jak dołączyłem
do szkolnego koła teatralnego. tę przygotowań poświęciłem na
obycie z tekstem.
Dlaczego wziąłeś udział w tym
konkursie?
Jak się czułeś przed wystęChciałem spróbować swoich pem? Czy pojawiła się trema?
sił. Uważam, że jeśli się coś po- Jak działa na Ciebie stres scetrafi, to dobrze to pokazać.
niczny?
Przed samym wyjazdem czuJak długo się przygotowywa- łem pełen spokój. Przed samym
łeś?
występem nie było już tak koloUważam, że moje przygoto- rowo. Gdy oglądałem występy
wania zaczęły się już na zaję- konkurencji, serce zaczynało
ciach teatralnych. Przez jeden mi bić szybciej, a w głowie podzień w tygodniu ćwiczyłem jawiało się coraz więcej obaw.
dykcję, uczyłem się, na czym
polega zabawa tekstem i inter- Czy bałeś się, że zapomnisz
pretowanie go na swój włas- tekstu?
Tak, bardzo. Bałem się komny sposób. Nauka tekstu wraz
z oswojeniem się z nim zajęła promitacji. Przed samym wymi około tygodnia.
stępem powtarzałem sobie

ślałem. Jednocześnie byłem
nieco spięty, nie udało mi się
do końca stłumić stresu, który
na szczęście nie okazał się wielką przeszkodą.

Czy to tekst, który recytowałeś, sprawił Ci więcej przyjemności, czy fakt, że jego interpretacja należała w tamtym
momencie do Ciebie i mogłeś
się nią podzielić z innymi?
Owszem, teksty bardzo mi
się podobały, inaczej pewnie nie
podjąłbym się ich recytowania.
Jednak to właśnie interpretacja,
zabawa recytowanym tekstem
zawsze przynosi mi najwięcej Jakie były Twoje wrażenia po
frajdy.
występie i co czułeś po ogłotekst w głowie, by czasem coś
szeniu wyników?
Jaki masz sposób na wyjście
mi nie umknęło.
Przede wszystkim ogromz sytuacji, w której zapomnisz ną radość i satysfakcję, to było
wielkie przeżycie.
Jak oceniałeś swoją szansę tekstu?
na wygraną?
Jeśli zapomniana przeze
Wiedziałem, że to potrafię mnie kwestia nie jest szcze- Komu dedykujesz zwycięi jeśli wszystko pójdzie dobrze, gólnie istotna, pomijam ją i da- stwo?
to mam wielkie szanse na po- lej bez obaw recytuję. Gorzej
Swoje zwycięstwo chciałbym
dium. Jednak moje zwycięstwo jest zapomnieć fragmentu zna- zadedykować mojej najbliższej
nego wiersza czy rozpoznawal- rodzinie, która zawsze mnie
wcale nie było pewne.
nej prozy, bo wtedy każdy to za- wspiera oraz mojej nauczycieluważy.
Jak duża była konkurencja?
ce języka polskiego, Gabrieli ZyRywalizowałem z osobami,
które na pierwszy rzut oka „były
aktorami”. Uczestniczyły w konkursie kolejny już raz. Można
powiedzieć – zawodowcy. Bardzo podobały mi się występy
konkurencji. Z mojego punktu
widzenia szanse były wyrównane.

podczas których dzieci nie tylko
się bawią, ale przede wszystkim
przyswajają sobie język niemiecki. Edycja wiosenne tak jak poprzednia składa się z 10. spotkań
mających miejsce w sobotnie

gar, która udzieliła mi mnóstwa
niezbędnych wskazówek i idealnie przygotowała do tego konkursu.
Jak myślisz, czym urzekłeś
jury?
Coś w tej mojej mowie musiało być wyjątkowego, skoro przypadłem do gustu jurorom. Może
mój niski głos? Może wspomniane wcześniej emocje i uczucia?
Jakie masz plany na przyszłość?
Po gimnazjum planuję kontynuować naukę w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym
w Dęblinie, a w przyszłości pracować jako pilot wojskowy. Zawsze lubiłem treningi fizyczne, a od niedawna marzę o lataniu. Ktoś zapyta, jaki to ma
związek ze sztuką? Antoine de
Saint Exupery był pilotem wojskowym w czasie drugiej wojny
światowej. Kto wie, może w nowej szkole będą mieli jakiś mały
teatr? Czas pokaże…
Info: ZSO Chałupki

Tradycje wielkanocne

Jak czułeś się w czasie występu?
Dobrze! Wiedziałem, że ludzie na mnie patrzą. Na niektórych twarzach pojawiał się
uśmiech, więc byłem zadowolony. Chyba jest dobrze! - my-

SAMSTAGKURS – edycja wiosenna

Krzyżanowice » W DFK
Krzyżanowice rusza kolejna tym
razem wiosenna edycja Samstagkursu pod hasłem „Sport”.
Celem projektu jest stworzenie
dzieciom warunków do posługiwania się językiem niemieckim, a w szczególności w tej
edycji, poznanie wszystkich zagadnień związanych ze sportem. Wszystko to odbywać się
będzie pod okiem nauczycielki – Anny Nowak. Dzięki zajęciom dzieci poznają nie tylko
poszczególne dyscypliny sportowe, ale dowiedzą się, że sport
jest ważnym czynnikiem by być
zdrowym i aktywnym. Zajęcia
te różnią się od typowych zajęć
szkolnych i są swoistymi spotkaniami z językiem niemieckim,

Jakie emocje wykorzystałeś
w swojej interpretacji?
Adekwatne do sytuacji, jaką właśnie opowiadam. Byłem
przerażony, gdy „Do dzieła
Prousta nie dodają w księgarni pilota”. Kiedy opowiadałem
o zdeterminowanych rybakach
z Kruszwicy, łowiących szczupaka-giganta, recytowałem głośno i pewnie. Trafnym było też
przedstawienie uczuć bohaterów, o których mówiłem. Kiedy
oni zimą wychodzili na jezioro,
mnie również było zimno, w marynarce i w koszuli.

przedpołudnia i obejmujących
każdorazowo 2,5 godziny wraz
z przerwą. Dzięki tym spotkaniom tworzymy miły i przyjemne czas w sobotnie popołudnie.
Anna Nowak

w Przedszkolu w Bieńkowicach

Bieńkowice » Święta wielkanocne kojarzą się naszym
przedszkolakom z wieloma tradycjami świątecznymi, kultywowanymi w przedszkolu od wielu
lat. W czwartek 17 marca zaprosiliśmy mamy naszych przedszkolaków, które z kolorowych
kwiatów i wstążek, zielonego
bukszpanu oraz bazi pomogły
nam wyczarować piękne palmy
wielkanocne, które dzieci z dumą
i radością prezentowały w kościele w Niedzielę Palmową.
Tradycyjnie, jak co roku, wyruszyliśmy również z „Kogucikiem wielkanocnym”. W piątek 18 oraz wtorek 22 marca
kolorowym orszakiem, z pięknie wymalowanymi kogucikami, z wiosennymi kwiatami, ze
świątecznymi życzeniami i piosenką odwiedziliśmy domy naszych przedszkolaków. Zostaliśmy bardzo życzliwie przyjęci,

a „Kogucik” został obdarowany
pysznymi smakołykami, które
dzieci z apetytem zajadać będą na śniadaniu wielkanocnym
w przedszkolu. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomagają i uczestniczą w kultywowaniu tradycji wielkanocnych
w naszym przedszkolu. Dzię-

kujemy za serdeczne i prawdziwie rodzinne przyjęcie – bo
to co najpiękniejszego można
dać drugiemu człowiekowi, to
cząstkę siebie. I po to właśnie są
Święta…otwierają serca i życie
na drugiego człowieka…
Info: Przedszkole
w Bieńkowicach
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Wyniki LKS 05 Tworków

• LKS 05 Tworków - SK Slavia
Trebovice 5:1
• Bramki dla Tworkowa: Tomasz Szymkowiak 2, Nikodem Wolnik, Aron Staś
• LKS 05 Tworków - FK Novy
Jicin 1:0
• Bramka dla Tworkowa: Tomasz Kabut
• LKS 05 Tworków - MFK Vitkovice 5:0
• Bramki dla Tworkowa: Tomasz Kabut 2, Aron Staś 2,
Wojciech Widera

Półfinał

LKS 05 Tworków - SK Senov 8:1
Bramki dla Tworkowa: Szymon Sobierajewicz 3, Wojciech
Widera 2, Tomasz Szymkowiak,
Nikodem Wolnik, Łukasz Paskuda

Finał

20 marca w hali Bospor w
czeskim Bohuminie odbył się
turniej halowy młodzików rocznika 2003. Gminę Krzyżanowice
reprezentowała drużyna LKS 05
Tworków. Młodzi gracze trafili
do silnej grupy, w której zmierzyli się z Vitkovicami, Novým
Jičínem oraz Slavią Třebovice.
Przez fazę grupową zespół
Tworkowa przeszedł jak burza,
wygrywając wszystkie mecze.
Nie inaczej było także w półfinale, gdzie nasi piłkarze pewnie
pokonali zespół SK Senov, dzięki
czemu awansowali do finału, w
którym ich przeciwnikiem była
drużyna Karviny. Choć w starciu finałowym młodzi gracze
Tworkowa byli już wyczerpani
fizycznie, zdołali nadrobić brak
REKLAMA

LKS 05 Tworków - MFK Karvina 3:1
siły ambicją. Wygrali także finał,
Bramki dla Tworkowa: Todzięki czemu mogli cieszyć się masz Kabut 2, Szymon Sobieze zdobycia kolejnego pucharu. rajewicz
Na pochwały zasłużyła w szczególności linia defensywna zeNajlepszy zawodnikiem turspołu Tworkowa, która swą grą nieju został Tomasz Kabut.
pozwoliła rywalom na zdobycie
LKS 05 Tworków wystąpił w
tylko trzech bramek.
składzie: Michał Fulneczek - ToGrupa A
masz Kabut, Paweł Grud, Szy1. FK Bospor Bohumin
mon Sobierajewicz, Łukasz Pa2. MFK Karvina
skuda, Nikodem Wolnik, Dawid
3. SK Senov
Pawela, Tomasz Szymkowiak,
4. FC Hermanice Slezska
Wojciech Widera, Aron Staś
Trener: Piotr Mucha
Grupa B
Kierownik drużyny: Jacek
1. MFK Vitkovice
Kabut
2. FK Novy Jicin
3. SK Slavie Trebovice
Info: Piotr Mucha
4. LKS Tworków

Z WOLEJA
Po zimowej przerwie piłkarze znów wyszli na boiska.
Runda wiosenna ruszyła pełną parą. Już sześć kolejek tej
rundy rozegrali piłkarze LKS
Krzyżanowice, grający w klasie okręgowej ŚlZPN Katowice. Aktualnie plasuję się na
miejscu dziesiątym z 29. punktami. Ich bilans to 4 zwycięstwa i 2 porażki.
Grający w klasie A
Podokręgu Racibórz
– po pięciu rozegranych kolejkach –
LKS Tworków, mający na swoim koncie
47 punktów, zajmuje I miejsce w tabeli, na co złożyły się 4
zwycięstwa i 1 porażka w tej rundzie. LKS
Owsiszcze to odmienność lidera. Miejsce trzynaste w tabeli i 18 zdobytych
punktów. Jedno zwycięstwo i
jeden remis to wiosenny rezultat tej drużyny. Sytuacja ta
na dzień dzisiejszy nie do pozazdroszczenia.
W klasie B tegoż Podokręgu na miejscu trzecim usadowiła się jedenastka z LKS
Bieńkowice ze zdobytymi 31.
punktami.
OGŁOSZENIE

W klasie C rozegrano dopiero trzy kolejki. Na miejscu piątym w tabeli plasuje się LKS
Zabełków – punktów 19, LKS
Bolesław to szóste miejsce i
14 punktów, zaś rezerwy LKS

Tworków siódme miejsce i punktów 9.
Drużyny młodzieżowe
Juniorzy Starsi Podokręgu
Racibórz
Grupa B: LKS Owsiszcze 9
punktów i II miejsce

Grupa C: LKS Bolesław 0
punktów i IV miejsce
Trampkarze Starsi III Liga
Rybnik -Racibórz: LKS Tworków 9 punktów i IV miejsce
Trampkarze Starsi Podokręg Racibórz
Grupa B: LKS Krzyżanowice 0 punktów i VI miejsce
Grupa C: LKS Zabełków 6 punktów i III
miejsce
Młodzicy III Liga
Rybnik -Racibórz:
LKS Tworków 6 punktów i IV miejsce.
Wznowiły również
rozgrywki grupy Orlików i Żaków. Grupy te
działają przy LKS Tworków i LKS Krzyżanowice.
Dla jednych naszych drużyn aktualna sytuacja jest dobra, a dla innych niezbyt ciekawa. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze parę kolejek,
więc Panowie Piłkarze – pełna
mobilizacja!
Sytuacja z dnia 25.04.2016 r.
Jan Kubik
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BIURO SONIA
RACHUNKOWE
SARNACKA
Tworków ul. Długa 30a | tel. 508 247 697
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
» na życzenie odbiór dokumentów w siedzibie Klienta

ZAPRASZAMY!
REKLAMA

REKLAMA

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

NAPRAWA SPRZÊTU
ELEKTRONICZNEGO

całodobowo

Andrzej Bulenda

tel. 032 419 63 35,
tel. kom. 0 692 753 998

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

- sprzêt RTV (TV LCD, LED), SAT, AUDIO itd...
- monitoring TV, anteny SAT i DVBT (monta¿)
- sprzêt muzyczny i dyskotekowy
- automatyka domowa i przemys³owa
- laptopy i komputery stacjonarne
- cyfrowe aparaty fotograficzne
- drobny sprzêt AGD

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Gerard
Pientka
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Opieka nad grobami Twoich bliskich
REKLAMA

47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48

Gerard Pientka

tel. 32 419 83 49, 602 115 104, 692 377 976

Kontakt całodobowy
Oferujemy:
47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48Filip Pientka

- trumny - produkcja
własna
Tworków ul. Długa 3
32 83
419
115
692 692
377377
976
tel.tel.
32 419
49,83
3249,
419 602
63 24,
602104,
115 104,
976
tel. 32 419 61 86
- żałobnicy
503 519
295
Kontakt
całodobowy
-Oferujemy:
pełna obsługa pogrzebu
Filip Pientka
Hubert Kasza
- kwiaty
trumny - produkcja własna
Tworków ul. Długa 3
Tworków ul. Główna 47
32
419
61 86
Ktel.
- transport
O
żałobnicy zmarłych w kraju i za granicą
N
T
A
K
T 24
tel.
32
419
63
503 519 295
609 263 071
- na
życzenie
pełna
obsługarozliczamy
pogrzebu zasiłek pogrzebowy
C
A
ŁOHubert
DOBKasza
OWY
- kwiaty
Usługi świadczymy całodobowo
Tworków ul. Główna 47
- transport zmarłych
w
kraju
i
za
granicą
25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
tel. 32 419 63 24
609 263 071
- na życzenie rozliczamy zasiłek pogrzebowy
Usługi świadczymy całodobowo

25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
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Z bibliotecznej

Majowa propozycja książek jest przeznaczona głównie dla
kobiet, co nie znaczy, że nikt inny nie może czytać. To seria
bestsellerowych powieści „Życie jest piękne”. To kolekcja
książek o miłości i podróżach, która przenosi czytelników
pod słońce Toskanii, Grecji albo Prowansji. Bohaterki powieści, znudzone swoim dotychczasowym życiem ruszają
w podróż, która odmieni ich los. Pełne smakowitych detali
opisy najbardziej malowniczych zakątków Ziemi przeplatają się z romantycznymi historiami miłosnymi, sprawiając,
że od powieści nie sposób się oderwać.

półki

WAKACJE W ITALII - NICKY PELLEGRINO

Nicky Pellegrino – pisarka i dziennikarka pochodzenia włoskiego. Urodziła się w Liverpoolu, mieszka w Nowej Zelandii. Autorka
„Włoskiego wesela” i „Przepisu na życie”.
Rosie, Addolorata, Lou i Toni podczas wakacji na Majorce postanawiają, że bez względu na to, co się wydarzy, za cztery lata spotkają się ponownie. Różnią się charakterami i stosunkiem do życia,
a kolejne wakacyjne spotkanie w inny sposób odmieni los każdej
z nich. Najwięcej zmieni się dla Rosie – ciężko doświadczonej przez
los, bo osieroconej przez rodziców. Podczas ponownego spotkania
z koleżankami Rosie poznaje Enzo, syna włoskiej rodziny plantatorów oliwek. Gorący wakacyjny romans pozwala jej mieć nadzieję
na szczęśliwy ciąg dalszy…

SYCYLIJSKA OPOWIEŚĆ
- NICKY PELLEGRINO

Na słonecznych sycylijskich wzgórzach cztery kobiety uczestniczą
w kursie gotowania i jednocześnie pobierają lekcję życia. Szef szkoły
kulinarnej w sycylijskim miasteczku Favio, Luca Amore, nauczył już
wiele osób gotować według przepisów przekazywanych w jego rodzinie z pokolenia na pokolenie. Przygotowuje kolejną edycję kursu
spodziewając się, że przebiegnie podobnie jak wszystkie inne: Luca
będzie gotował i zabierał uczestniczki na wycieczki do winnic i na
plantacje oliwek, wszyscy będą wspólnie jeść, oswoją się ze sobą,
a po paru dniach goście spakują się i rozjadą w cztery strony świata.
Lukę czeka jednak niespodzianka, która zmieni bieg jego życia. Tym
razem na kurs zapisały się cztery kobiety, a dla każdej z nich jest to
punkt zwrotny w życiu. Każda oczekuje od pobytu na Sycylii czegoś
więcej niż nowych kulinarnych umiejętności i doznań. W szkole Luki spotykają się: rozwódka, wdowa, zapracowana samotna matka
i niezrealizowana życiowo londyńska adwokatka. Rozpoczyna się
intrygująca kulinarna przygoda, zawierane są przyjaźnie, trzeba sobie poradzić z animozjami,
dzieli się sekrety i opowieści. Dla Moll, Tricii, Valerie i Poppy ta podróż wiele w życiu odmieni.

WAKACJE W EUROPIE
- MARILYN BRANT

Plan wycieczki obejmuje 8 krajów, międzynarodowy festiwal dla
miłośników krzyżówek i łamigłówek oraz niewinne romanse. Włochy rzuciły wyzwanie- Circus Maximus, Forum Romanum, lody
na Schodach Hiszpańskich i plac Barberini. We Francji testowanie kawiarni, spacery po Polach Elizejskich, turystyczny standard
z Wieżą Eiffle’a w pakiecie. Węgry kuszące najlepszą cytrynową
lemoniadą na świecie, Zamkiem Królewskim i operą w Budapeszcie. Austria przystankiem zdecydowanie muzycznym. Wiedeńskie
kwartety smyczkowe, oblegany Schönbrunn i diabelski Riesenrad
w Praterze. Niemcy to już Apfelstrudel w Heidelbergu, bawarskie
alpejskie miasteczka i monachijski Biergarten. W Belgii uczestnictwo w mistrzostwach świata w sudoku, łamanie liczbowych zagadek i czekoladowe szaleństwo po turnieju. Anglia, Londyn. Muffiny
z żurawiną, Big Ben, legendarny Royal Albert Hall, czerwone budki
telefoniczne i ogrody Kensington. Podróż, która zatrzymała czas.
Upłynniła dotychczasowe życie i przewartościowała osobowość. Książka o całkowitym spełnieniu i bezgranicznym szczęściu. O świadomości i odwadze do zmian. O sztuce wpływania na jakość dnia. Nieważne gdzie, ale z kim.

Myśl
Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.

Benjamin Franklin

Uśmiechnij się
Mama zwraca się do syna: Posprzątaj wreszcie ten bałagan w swoim pokoju!
- Ja nie mam żadnego bałaganu. Po prostu wszystkie moje rzeczy prowadzą koczowniczy tryb życia...



Mąż pani Agaty ciężko zachorował. Odwiedza go kapłan. Wychodząc od chorego mówi
do żony z poważną miną: Pani mąż mi się zdecydowanie nie podoba.
- Mnie właściwie też nie, proszę księdza, ale jest taki dobry dla dzieci…


Mamo, mamo! - wrzeszczy mały Jasio.
- Czego smarku jeden ? - ryczy wychylając się przez okno matka.
- Nic, tylko Franek nie chciał wierzyć, że masz zeza.


- Wszystkie sakramenty ustanowił sam Bóg - mówi ksiądz tytułem wprowadzenia do
Ewangelii o weselu w Kanie. - Jakimi słowami ustanowił sakrament małżeństwa?
Jedna z uczennic cokolwiek zakłopotana: Wprowadzam nienawiść między ciebie a niewiastę.


- Kazik, podobno dostałeś pracę w kopalni?
- Tak, jutro idę pierwszy raz.
- Na dzienną czy nocną zmianę?
- Chyba na nocną, bo mi dali kask z latarką.


- Czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy, z których każdy otrzymał jednakową zapłatę, bez względu na to, czy przyszedł o godzinie pierwszej, czy dopiero o jedenastej? - pyta katecheta na lekcji religii.
- Żeby się za bardzo nie spieszyć do pracy.


Ojciec do syna: Dlaczego z wszystkich przedmiotów, oprócz geografii, masz jedynki?
- Bo z geografii pani jeszcze mnie nie pytała.


- Dlaczego nie wzięli cię do wojska?
- Z powodu wzroku. Widzisz na przykład ten gwóźdź w ścianie? O tam?
- Gdzie?
- No tam!
- A-a-a-a… widzę!
- A ja nie!

DOM W TOSKANII
- ANITA STOJAŁOWSKA

To opowieść o dążeniu do realizacji marzeń, ale i o pięknej, dojrzałej
miłości dwojga ludzi. Pomysł na książkę podsunął Autorce jej mąż,
najpierw był blog, z którego później powstała książka. Związek Anki i Kuby jest czymś niesamowitym, dwójka zapatrzonych w siebie,
kochających ludzi, pełnych pasji i marzeń, otwartych na życie. Ich
decyzja na zmianę życia i wyprowadzkę, co wiązało się również
z wywróceniem życia do góry nogami, jest wspólna i nagła. Jednak
Anka i Kuba wspierają się w swoich decyzjach i zawzięcie szukają
swego wymarzonego miejsca na toskańskiej ziemi.
Poszukiwania domu wiązały się z wieloma perypetiami, cyklicznymi podróżami do Toskani i spotkaniami z przedziwnymi ludźmi, aż
w końcu wybrali dom w Sansepolcro, małej miejscowości, urokliwej i tętniącej życiem. Nadszedł czas przeprowadzki - wielkiej radości i wielkiej tragedii....
Do Włoch Anka pojechała już sama, wyremontowała dom swoich marzeń i planuje otwarcie
w nim hoteliku typu B&B. Toskania otoczyła ją miłością, a poznani ludzie dali siłę do życia.
A. Winiarczyk

Liczba miesiąca
300
przedszkolaków wystąpiło na scenie podczas
XXIV Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych

