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Sezon rowerowy i marszów nordic walking
w gminie Krzyżanowice oficjalnie rozpoczęty
Krzyżanowice » Mimo niepewnej aury 1 maja na
zaproszenie gminy Krzyżanowice odpowiedziało mnóstwo osób, które
chciały aktywnie spędzić
czas na świeżym powietrzu. Były dzieci, młodzież,
osoby dorosłe – całe rodziny lub grupy znajomych.
Czytaj dalej na s. 7
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INFORMACJA UG KRZYŻANOWICE O OFERCIE PRACY

stoiska z kawą, napojami zimnymi, ciasta (upieczone przez rodziców), kiełbasa, frytki….
Niedziela 12.06.2016 r. od godz. 13.00 do 19.00 możliwość zwiedzania przedszkola – dyżury
nauczycieli.
Beata Bobrowska Tel. 607 849 537

TYP
STANOWISKA
MIEJSCE
PRACY

- CONROP, s.r.o., Hlučínská 93/7, 747 23 Bolatice

OPIS
STANOWISKA
PRACY

Po południu godz. 16.00 – Obchody Jubileuszowe dla dzieci i rodziców (ogólnodostępny) pod
namiotem
• 16.00 – występy artystyczne przedszkolaków
• 16.30 – podsumowanie konkursu dla szkoły „Przedszkole w moich oczach”
• 17.00 – zabawy z klaunem
• 18.00 – przedstawienie teatralne: Rodzice – Dzieciom (Bajka o koźlątkach)
• 19.00 – zabawy i gry zręcznościowe, zuska, dmuchany zamek
• 20.00 – zabawa dla rodziców – DJ

szwaczka

- szycie Big Bagów
- praca w systemie dwuzmianowym
(zmiana poranna od godz. 6.00 do 14.00, zmiana popołudniowa od godz.
14.00 do 22.00)

WYMAGANIA

11.06.2016 r. – sobota
9.00 – spotkanie w Przedszkolu – zaproszeni goście: zwiedzanie przedszkola, galerie, kroniki,
wystawki
10.00 – msza św. w kościele w Tworkowie – dzieci z rodzicami, zaproszeni goście…..
11.15 – Korowód – przejście do sali Centrum Kultury ulicami Główną i Krzyżanowską
11.45 – Rozpoczęcie Oficjalnych Uroczystości Jubileuszowych:
• Przywitanie gości
• Występy artystyczne przedszkolaków (po występach dzieci idą do domu – dla dzieci coś
słodkiego, owoc….)
• Występ absolwenta przedszkola
• Obiad dla zaproszonych gości, kawa, ciasto
• Wspomnienia – historia przedszkola, prezentacja
• Występ absolwenta
• Podziękowania władzom, byłym pracownikom…..(prezenciki)
• Wystąpienia gości
• Występ absolwenta
• Zakończenie oficjalnej części

PRACOWNICA DZIAŁU KONFEKCJI

- przygotowanie zawodowe w jakiejkolwiek dziedzinie (szwaczki, krawcowe
mile widziane) lub też wykształcenie podstawowe
- dobry stan zdrowia
- rozpoczęcie pracy: od zaraz

OFERUJEMY

Jubileusz Przedszkola w Tworkowie

CONROP, s.r.o., Hlučínská 93/7, 747 23 Bolatice
Republika Czeska
IČ (REGON) 29386144

- interesującą i perspektywiczną pracę
- świadczenia pracownicze wynikające z układu zbiorowego pracy:
dodatek za pracę na zmianie popołudniowej i nocnej, dodatek za pracę w
sobotę, dofinansowanie na wyżywienie, 21 dni urlopu + 4 dni wolne od
pracy

POZOSTAŁE
INFORMACJE

Zapraszamy na wyjątkowy Koncert poświęcony pamięci Liszta
i Beethovena. W tym roku spotykamy się o godz. 16.00 w centrum
Krzyżanowic przy Urzędzie Gminy, gdzie będzie pokaz parady marszowej
Orkiestry Dętej z Kędzierzyna Koźla, a następnie przemarsz z orkiestrą
do Pałacu Lichnowskich pod tablice upamiętniające kompozytorów.

- po zdobyciu doświadczenia wynagrodzenie brutto 11.500 – 16.000 CZK

Z radością zaprezentujemy Państwu naszą firmę
w każdy poniedziałek od godziny 10:00 w Bolaticach.
Kontakt z Działem Kadr: Eva Holaňová, tel. 553 751 266, 729 601 266,
e-mail: personalistika@conrop.com, www.conrop.cz
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Ojcu Świętemu śpiewajmy
Bieńkowice » Koncert z okazji urodzin Ojca Świętego Jana
Pawła II to znak, że pamiętamy
i to, czego nauczał jest dla nas
nadal ważne. Wydarzenie zgromadziło w bieńkowickiej świątyni w niedzielne popołudnie
15 maja wielu słuchaczy, którzy
mieli okazję wysłuchać ulubio-

nych pieśni św. Jana Pawła II,
przeżyć chwile zadumy, refleksji
i modlitwy. Wykonawcą koncertu był Zespół Wokalny MIRAŻ,
pod kierunkiem Elżbiety Biskup,
działający przy MDK w Raciborzu. Wokalistom towarzyszył zespół instrumentalny pod dyrekcją Pawła Harańczyka.

Dwugodzinny koncert rozpoczęła pieśń Czarna Madonna. W programie znalazły się
również: hymn Światowych Dni
Młodzieży – Błogosławieni Miłosierni, Abba Ojcze, Grajmy Panu, Była cicha, Zapada zmrok
i na zakończenie Barka. Gościnnie wystąpiła Marzena Ko-

W gościnie u św. Urbana

Tworków » Co roku w maju
procesja parafian z Tworkowa
udaje się do kościółka na Urbanek, aby podczas mszy św. dziękować za łaski i prosić o urodzaje.
W niedzielę 22 maja w tradycyjnej procesji ku czci św.

Urbana udział wzięli zarówno
mieszkańcy gminy Krzyżanowice jak i leżącej po czeskiej
stronie Haci.
Dwudniowa gościna u św. Urbana to także festyn rodzinny.
Jego nierozłącznym elemen-

rzonek, śpiewając m.in. piosenkę Tadeusza Nalepy Modlitwa.
Koncert zorganizowała gmina Krzyżanowice oraz Parafia
Wszystkich Świętych w Bieńkowicach.
(tb)

św. oraz nabożeństwo majowe.
Wieczorem były występy zespołu FEST, a mieszkańcy bawili się na zabawie tanecznej
z zespołem TIROL BAND.
Na niedzielę przygotowano
specjalny program dla dzieci z nie-

spodziankami, koncert Gminnej
Orkiestry Dętej, występy przedszkolaków oraz Maxi Uśmiechu.
Po południu festynowych gości
bawiły Jula i Kola a wieczorem
zaplanowano zabawę taneczną
z zespołem PRESTIGE.

Festyn rodzinny "W gościnie u św. Urbana" zorganizowany przez Radę Parafialną
z pomocą Gminy Krzyżanowice, ma przede wszystkim charakter religijny, ale jest to także
okazja, aby spotkać się towarzysko, pobyć razem z rodziną czy
znajomymi.
Atrakcyjny oraz urozmaicony program rodzinnego festynu
na Urbanku możliwy były dzięki
wsparciu finansowemu z budżetu gminy Krzyżanowice, w tym
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(tb)

tem jest tradycyjny, niedzielny,
wspólny obiad. By świętować
ten dzień w gronie najbliższych
rodowici tworkowianie przyjeżdżają z najdalszych stron.
Obchody ku czci św. Urbana rozpoczęła w sobotę msza

Życzenia dla jubilatek

ZŁOTE GODY

Pani Teresa Postolska, najstarsza mieszkanka Krzyżanowic, 11
maja 2016 roku w gronie rodzinnym obchodziła swoje 92. urodziny. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili zastępca wójta gminy Krzyżanowice Grzegorz Swoboda oraz zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów oraz składając
najserdeczniejsze życzenia i gratulacje w imieniu własnym oraz
mieszkańców gminy.

28 kwietnia br. swoje 95. urodziny świętowała w gronie najbliższych Pani Katarzyna Twyrdy z Chałupek. Urodzinową wizytę
złożyły jubilatce skarbnik gminy Danuta Biczysko oraz zastępca
kierownika USC Dorota Dwulecki. W imieniu własnym i lokalnej
społeczności złożyły najserdeczniejsze życzenia – zdrowia pogody ducha oraz kolejnych tak pięknych jubileuszy, wręczając bukiet kwiatów.

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili w ubiegłym roku państwo Franciszka i Józef Szweda z Chałupek, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia
medali za długotrwałe pożycie małżeńskie, nadawanymi przez
prezydenta RP. Uroczystość ta odbyła się 19 listopada 2015 roku
w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach. Okazja do uhonorowania
państwa Szweda nadarzyła się 8 maja br. Wójt gminy Grzegorz
Utracki zaprosił jubilatów na spotkanie w Urzędzie Gminy i wraz
z zastępcą kierownika USC Dorotą Dwulecki wręczył medale, dyplom, kwiaty oraz upominek, składając najserdeczniejsze życzenia,
gratulacje i wyrazy uznania oraz szacunku w imieniu własnym
i mieszkańców naszej gminy.
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KRÓTKO
30 kwietnia
W kościele w Rudyszwałdzie odbyła
się dziękczynna msza święta w intencji strażaków z jednostek OSP
Rudyszwałd, Chałupki, Zabełków
i Roszków. Po mszy strażacy spotkali się pod wiatą, aby obchodzić
swoje święto.
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PROMESA

1 maja
Odbył się pierwszy w tym sezonie
rajd rowerowy i marsz nordic walking zorganizowany przez gminę
Krzyżanowice. Udział wzięło ponad
270 uczestników.
W kościele w Bieńkowicach odbyła się msza dziękczynna w intencji
strażaków z okazji ich święta.
3 maja
W kościele w Krzyżanowicach odbyła się dziękczynna msza święta
w intencji strażaków z OSP.
Zarząd Koła DFK w Tworkowie jak
co roku zorganizował majowe spotkanie-festyn i stawianie Maibaumu.
5 – 6 maja
W Centrum Kultury w Tworkowie
odbył się XXII Przegląd Młodych
Talentów.
7 maja
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w Gminnym Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krzyżanowice,
w związku z kończącą się kadencją zarządu.
Zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda uczestniczył w konferencji dotyczącej ekologicznych
systemów grzewczych, zorganizowanej przez gminę Pietrowice
Wielkie w związku z coroczną EKO
wystawą.
9 maja
Wójt gminy wziął udział w posiedzeniu Zarządu LGD Morawskie Wrota
w Gorzycach.

28 kwietnia br. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wręczył
w Sali Marmurowej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach promesy na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Dokumenty potwierdzające przyznanie promes na odbudowę infrastruktury komunalnej odebrali przedstawiciele 28 jedno-

stek samorządu terytorialnego
województwa śląskiego, wśród
nich wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki.
Promesa przyznana gminie
Krzyżanowice w wysokości 530
tys. zł zostanie przeznaczona na
stabilizację i zabezpieczenie osuwiska ziemi powstałego w Krzyżanowicach oraz na odbudowę

XI Zjazd Gminny OSP

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z czeskimi parterami w sprawie rewitalizacji parku i udostępnienia ruin zamku w Tworkowie.
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w konferencji dotyczącej terenów
poprzemysłowych, zorganizowanej
przez Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach.
10 maja
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie robocze na temat zakończenia projektu Start Up Camp oraz
zorganizowania spotkania dla
przedsiębiorców.
11 maja
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach po raz kolejny odbyło się
spotkanie polsko-czeskiego zespołu roboczego dotyczące projektu
budowy ścieżek rowerowych oraz
podpisania porozumienia w ramach
projektu.
Z okazji Dnia Bibliotekarza wójt
gminy spotkał się dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Agnieszkę Winiarczyk, aby przekazać życzenia wszystkim bibliotekarzom
naszej gminy.
W Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach odbyły się Regionalne Warsztaty Klubu
Sportowa Polska. Wykłady poprowadzili eksperci w zakresie finansowanie, partnerstwa publiczno-prywatnego, budowy i modernizacji obiektów sportowych. W warsztatach wzięli udział zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda
oraz z kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Anna Krzykała.
12 maja
Urząd Gminy w Krzyżanowicach

Bolesław » 7 maja w remizie
OSP Bolesław odbył się XI Zjazd
Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Krzyżanowicach.
Podsumowano mijającą kadencję i wybrano nowe władze.
W trakcie obrad Zjazdu udekorowano medalami związkowymi zasłużonych działaczy
OSP i samorządowców. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa udekorowano druha
Krystiana Jobczyka, a srebrnymi wójta gminy Krzyżanowice
Grzegorza Utrackiego i inspektora Maksymiliana Lamczyka.
Podziękowano ustępującemu
zarządowi, wręczając wszystkim członkom okolicznościowe podziękowania i drobne
upominki.
Podsumowania pięcioletniej
kadencji obecnego zarządu dokonał komendant Krystian Jobczyk, uwzględniając osiągnięcia i sukcesy strażaków gminy
Krzyżanowice oraz podkreśla-

jąc stan wyposażenia jednostek OSP. Wszystkie jednostki
z terenu gminy wyposażone są
w podstawowy sprzęt do akcji
ratowniczych oraz odzież specjalną, środki ochrony indywidualnej strażaka. Duży wpływ
na doposażenie jednostek mają władze gminy, a szczególnie
wójt, który pozyskał na sprzęt
środki zewnętrzne z WFOŚiGW
oraz z MSWiA. Wysoki standard
wyposażenia jednostek możliwy
jest dzięki finansowaniu z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym finansowanie
obejmowało głównie wydatki
na zakupy samochodów gaśniczych, wyposażenia i materiałów, paliwa i części zamiennych, remonty budynków i garaży remiz. Ilość środków, które gmina Krzyżanowice wydała
ogólnie na ochotnicze straże pożarne w okresie sprawozdawczym, czyli od 2011 do 2015 roku, wyniosła 1.564.494 zł. Warto
wspomnieć, że z budżetu gminy

mostu w ciągu ul. Powstańców
Śl. w Zabełkowie.

OSUWISKO
W KRZYŻANOWICACH

Inwestycja polega na zabezpieczeniu osuwiska ziemnego
na stoku doliny potoku poprzez
budowę konstrukcji w postaci
muru oporowego oraz zabezpieczeniu części skarpy gazonami i geokratą komórkową. Prace obejmują również odbudowę
zniszczonego odcinka chodnika
na koronie skarpy oraz przebudowę sięgacza ul. Kościelnej.
Na to zadanie gmina otrzymała
promesę w wysokości 450 tys. zł.
Rozpoczęcie robót planuje się na czerwiec 2016, zakończenie prac budowlanych
wraz z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie obiektu na październik 2016. Obecnie trwają
procedury przetargowe, które
wyłonią wykonawcę.

PRZEBUDOWA
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

ORAZ PLACU WARSZAWSKIEGO
W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich wraz
z Placem Warszawskim w Chałupkach. Jest to firma MARBUD Mariusza Ogrodowskiego
z Rybnika. Koszt inwestycji to
830.633,74 zł.
Zadanie uzyska dofinansowanie w ramach „Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 r. w wysokości 50 %.
Zadanie obejmuje m.in: wykonanie drogi z betonu asfaltowego, części poboczy z kostki brukowej oraz placu o nawierzchni z kostki brukowej
i kostki typu „kocie łby”, przebudowę chodników oraz zjazdów z kostki brukowej, wykonanie odwodnienia drogi. Termin
zakończenia realizacji przewiduje się na sierpień 2016 r.

MOST W ZABEŁKOWIE

Gmina Krzyżanowice otrzymała także promesę Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę mostu w ciągu ul. Powstańców Śl.
w Zabełkowie. Wysokość dotacji
to 80.000 zł. Zakres robót będzie
obejmować przebudowę przyczółków, remont nawierzchni,
remont balustrad i montaż nowych barier, umocnienie skarp
o dna potoku.
Wykonawcą zadania jest firma Ekoland z Zabełkowa. Termin realizacji wyznaczony jest
do końca sierpnia 2016 r.

współfinansowano zakup dwóch
nowych samochodów bojowych
dla OSP Tworków i OSP Krzyżanowice oraz remont pozyskanego z PSP Racibórz samochodu
dla OSP Roszków.
Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu
zarządowi. Następnie zatwierdzili skład nowego zarządu na
następną kadencję 2016 – 2020
oraz wybrali komisję rewizyjną. Skład zarządu przedstawia
się następująco: prezes – Walter Bożek, wiceprezesi – Marian Lasak i Marcin Kwaśnica, komendant gminny – Krystian Jobczyk, sekretarz – Rafał
Kramarczyk, skarbnik – Walter
Witeczek, członek prezydium –
Konrad Nowak, członkowie zarządu – Marcin Blokesz, Marek Cisz, Roman Cwik, Bernard
Głowacz, Rajmund Herzog, Sławomir Hoszek, Andrzej Juraszek, Hubert Oczadły, Bogdan
Pientka, Marian Raida, Adrian
Szulik, Janusz Tlon, Bartosz Zając. Komisja rewizyjna: przewodniczący – Atur Cwik, sekretarz – Dariusz Cwik, członek –
Piotr Rybarz.
Przedstawicielami do zarządu oddziału powiatowego
wybrano następujących druhów: Walter Bożek i Krystian
Jobczyk, a delegatami na zjazd
oddziału powiatowego: Tomasz
Brański, Hubert Masny, Jan Socha, Brunon Stuchły i Martin
Wojtek. Goście w swoich wystąpieniach podkreślali zaangażowanie, ofiarność i poświęcenie strażaków, dziękowali za
dotychczasową służbę i prosili
o to, aby w dalszym ciągu trwali
na swoich posterunkach. Złożyli
również życzenia z okazji Dnia
Strażaka.
Info: Michał Kaptur (opr.tb)

Od lewej: prezes zarządu Gminnego Związku OSP Walter Bożek,
o. Marceli Dębski, wójt gminy Grzegorz Utracki, aspirant Marek Wranik

ODZNACZENIA

dla strażaków
Z okazji Dnia Strażaka przy
Komendzie Państwowej Straży
Pożarnej w Raciborzu odbył się
13 maja uroczysty apel, w którym udział wzięli strażacy powiatu raciborskiego, a także zaproszeni goście, których uroczyście przywitał Komendant
Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Raciborzu bryg. mgr
inż. Jan Pawnik. Uroczystość
była okazją do uhonorowania
strażaków odznaczeniami i medalami, a także awansami i wyróżnieniami, które wraz z Komendantem Pawnikiem wręczył
Zastępca Śląskiego Komendan-

ta Wojewódzkiego bryg. mgr inż.
Erwin Jaworudzki.
Miło nam poinformować, że
złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał
druh Marceli Dębski – kapelan strażaków powiatu raciborskiego.
Brązowymi medalami „Za
zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano strażaków z PSP w Raciborzu, mieszkańców gminy
Krzyżanowice: aspiranta Marka
Wranika i młodszego aspiranta
Michała Wranika.
(tb)
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Radni oceniali wykorzystanie
funduszy sołeckich
Ocena wykorzystania funduszy sołeckich za 2015 rok i kierunki zamierzeń na rok 2016 to
temat ostatniej sesji Rady Gminy Krzyżanowice.
Fundusz sołecki stanowią
środki wyodrębnione z budżetu gminy (na podstawie Ustawy
z 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim), zagwarantowane na
realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo
w ramach funduszu sołeckiego
określa się według wzoru za-

pisanego w Ustawie. Zgodnie
z nim ilość środków zależna jest
od liczby mieszkańców sołectwa
i tzw. kwoty bazowej – wykonanych dochodów bieżących danej gminy.
Jakie korzyści ma gmina
z utworzenia funduszu sołeckiego? Są to dodatkowe pieniądze
z budżetu państwa – wydatki
poniesione w ramach funduszu
sołeckiego są częściowo refundowane, gmina otrzymuje zwrot
w formie dotacji celowej. Wnioskowana przez gminę Krzyżanowice kwota zwrotu (wydatki

Uwaga!

Utrudnienia komunikacyjne

W CHAŁUPKACH
Rozpoczynają się roboty
związane z przebudową ul. Powstańców Śląskich wraz z Placem Warszawskim w Chałupkach. Prace będą wykonywane
przez firmę MARBUD Mariusza Ogrodowskiego z Rybnika w porze dziennej od poniedziałku do piątku. W związku
z realizacją przebudowy nastąpią utrudnienia komunikacyjne w obrębie w/w ulic. Ruch
pojazdów samochodowych na
odcinku prowadzonych robót
odbywać się będzie wahadłowo.
Całkowite wstrzymanie ruchu

nastąpi podczas wykonywania
stabilizacji oraz nawierzchni
asfaltowej, o czym wykonawca
będzie informował mieszkańców z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, a także
dokona odpowiedniego oznakowania drogowego. Ze względu
na przewidywane utrudnienia
komunikacyjne prosimy mieszkańców do niezbędnego ograniczenia ruchu na ul. Powstańców
Śląskich i Placu Warszawskim
podczas prowadzonych robót
oraz o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami.

wszystkich sołectw) za 2015 rok
to 226.783,08 zł, z czego gmina
powinna otrzymać 40 % czyli
90.713,23 zł.
Aby przedsięwzięcie mogło
być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać
ustawowo trzy warunki: służyć
poprawie życia mieszkańców,
należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Na co konkretnie można
przeznaczyć środki z tego funduszu? W praktyce sołectwa
wykorzystują te środki np. na
remonty chodników, remonty
i wyposażenie świetlic wiejskich,
zmiany w zagospodarowaniu
przestrzeni wiejskiej (przykładem jest tu fontanna Złoty Kłos
w Tworkowie lub zagospodarowanie terenu przy PKP w Krzyżanowicach), tworzenie centrów rekreacyjnych, promowanie wsi, tworzenie i doposażanie placów zabaw, tworzenie
warunków do rozwoju turystyki
we wsi i w okolicy.
Plany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na
rok 2016 obejmują: Bieńkowice
(27.689,50 zł) – przebudowa chodzika na ul. Ogrodowej, Bolesław
(19.133,45 zł) – remont świetlicy wiejskiej, Chałupki (27.689,50
zł) – utwardzenie ul. Spacerowej, Krzyżanowice (27.689,50

zł) – zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Moniuszki, Nowa Wioska
(14.952,33 zł) – utworzenie parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy świetlicy, Owsiszcze
(26.664,99 zł) – wykonanie chodnika przy ul. Wojska Polskiego,
Roszków (18.662, 73 zł) – remont
budynku na boisku i częściowa
wymiana okien w świetlicy, Rudyszwałd (26.692,68 zł) – remont
wiaty i zagospodarowanie terenu wokół, Tworków (27.689,50
zł) – m.in. doposażenie placu zabaw przy przedszkolu, Zabełków
(27.689,50 zł) – zagospodarowanie pobocza drogi ul. Rymera.
Poza funduszem sołeckim
gmina Krzyżanowice w ramach
wydatków budżetu przeznacza
corocznie środki dla sołectw
(niebędące funduszem sołeckim
w rozumieniu Ustawy), które
przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi oraz
upiększającymi, a także na zakup wyposażenia i sprzętu służącego mieszkańcom. Podziału
środków sołeckich na dany rok
budżetowy dokonuje się proporcjonalnie do ilości mieszkańców
sołectwa, przyjmując stawkę
na każdego mieszkańca. W roku 2015 i 2016 kwota podstawowa to 8 zł.
Każdemu sołectwu gmina
może też przyznać środki dodatkowe, które mogą być wykorzystane wtedy, gdy mieszkańcy danego sołectwa będą mieli

udział w pracach na jego rzecz.
Prace na na rzecz sołectwa powinny być równe kwocie przyznanej. Aby móc wykorzystać
środki dodatkowe sołtys powinien spisać prace wykonane
przez mieszkańców, a następnie przekazać wykaz do pracownika merytorycznego Urzędu
Gminy. W 2016 roku do dyspozycji wszystkich sołectw przeznaczono kwotę (środki sołeckie)
podstawową 89.680,00 zł i dodatkową w wysokości 26.903,00 zł,
w sumie 116.583,00 zł.
Kto decyduje na jakie zadania zostanie przeznaczony fundusz sołecki? Decyzję o tym, na
co zostanie przeznaczony fundusz sołecki (ten refundowany
częściowo przez budżet państwa) oraz środki sołeckie pochodzące z budżetu gminy podejmują dorośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców,
ujętą w formie wniosku wraz
z uchwałą zebrania wiejskiego,
protokołem i listą obecności
z zebrania, sołtys przekazuje
wójtowi w nieprzekraczalnym
terminie do 30 września. Podejmując uchwałę w tej sprawie,
należy pamiętać, że ustawa wymaga, aby sołecka inicjatywa
mieściła się w katalogu zadań
własnych gminy, służyła poprawie warunków życia mieszkańców i była zgodna ze strategią
rozwoju gminy.
(tb)

Kalendarz najbliższych imprez planowanych
w gminie Krzyżanowice
Data

Nazwa wydarzenia

28.05.2016

Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka
Centrum Krzyżanowic i park
Liszta i Ludwika van Beethovena
przy pałacu Lichnowskich
godz. 16.00

29.05.2016

Zawody wędkarskie
– Mistrzostwo Koła – I tura

01.06.2016

Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka Tworków – Trzeciok

31 lipca 2016 r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzyżanowice
w sołectwie Rudyszwałd – Okręg Wyborczy nr 14

4-5.06. 2016

Festyn Rodzinny

sołectwo Krzyżanowice

W związku ze złożoną z dniem 30 kwietnia 2016 r. rezygnacją Radnego
Pana Krystiana Kubny z pełnienia mandatu Radnego Rady Gminy Krzyżanowice z powodu zmiany stanu cywilnego i miejsca zamieszkania,
Wojewoda Śląski w dniu 12 maja 2016 r. zarządził przeprowadzenie
wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 14 obejmującym
granice sołectwa Rudyszwałd.

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

12.06.2016

Gminne Zawody Pożarnicze godz. 13.00 Roszków

18.06.2016

Nocne Zawody Pożarnicze

Bolesław

18-19.06. 2016

Centrum Kultury w Tworkowie

POSZUKUJE OSOBY
DO PRACY W OKRESIE LETNIM

Festiwal Sołectw, IV Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dętych

19.06.2016

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta
Gminy Krzyżanowice

Tworków – Trzeciok

tj. lipiec, sierpień w charakterze gospodarza i sprzedawcy
biletów na basenie kąpielowym w Tworkowie.
Praca na umowę zlecenie.

25.06.2016

Spływ kajakowy – Otwieranie Granicznych rzeka Odra na trasie Stary
Meandrów Odry
Bogumin – Zabełków

26.06.2016

IX Zlot Pojazdów Zabytkowych

Zabełków

2-3.07. 2016

VIII Międzynarodowe i XI Powiatowe
Zawody Sikawek Konnych

Bieńkowice

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
W RUDYSZWAŁDZIE

Wybory odbędą się w dniu 31 lipca 2016 r.
Czynności przeprowadzenia wyborów uzupełniających będą wykonywane zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym Zarządzeniem nr
153/16 Wojewody Śląskiego.

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

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

Miejsce

Zbiornik Rogal

KRÓTKO
odwiedziła młodzież szkolna z ZSO
w Krzyżanowicach wraz z uczniami
z partnerskiej gminy Ratka. Z młodzieżą spotkali się wójt gminy i zastępca wójta. Węgierscy uczniowie
przyjechali do Polski w ramach wymiany międzyszkolnej.
Wójt gminy Grzegorz Utracki wziął
udział w jubileuszowej XL sesji
Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów, podczas
której wręczono podziękowania
osobom i instytucjom, które współpracowały ze Związkiem w okresie
minionego 25-lecia. Obrady sesji
zostały poprzedzone mszą świętą w intencji samorządowców woj.
śląskiego, którą odprawił ks. abp.
Wiktor Skworc.
Zarząd Koła DFK w Tworkowie zorganizował spotkanie z okazji Dnia
Matki i Ojca. W spotkaniu uczestniczył zastępca wójta Grzegorz Swoboda, który złożył życzenia wszystkim mamom i tatom.
13 maja
Wójt gminy uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka
zorganizowanych przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
15 maja
W kościele parafialnym w Bieńkowicach odbył się Koncert Papieski,
zorganizowany z okazji urodzin Papieża św. Jana Pława II.
16-17 maja
Wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca wójta Grzegorz Swoboda
uczestniczyli w dwudniowej konferencji, dotyczącej poprawy jakości
powietrza w Polsce, współorganizowanej przez Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla. Podczas konferencji odbyła się prezentacja gminy Krzyżanowice oraz omówione
zostały wyniki pilotażowego programu spalania błękitnego węgla
w miejscowości Roszków.
21 maja
Z okazji jubileusz 150-lecia szkoły w Owsiszczach odbyła się uroczysta msza św. Przybyli na uroczystość goście zwiedzili również
szkołę i bawili się wraz z mieszkańcami na festynie przy świetlicy.
IX Międzynarodowe Zawody Sportowo Pożarnicze o Puchar Prezesa
OSP w Rudyszwałdzie.
Udany występ dzieci z przedszkoli w Bieńkowicach, Zabełkowie
i Tworkowie podczas Dnia Śląskiego w Ostrawie. Przedszkola te realizują wspólny projekt edukacyjny
z przedszkolami z dzielnicy Slezska
Ostrava. W wyjeździe przedszkolaków do Slezskiej Ostravy towarzyszył wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki.
20-22 maja
Delegacja gminy Krzyżanowice
przebywała w partnerskiej gminie
Ratka na Węgrzech, gdzie odbywał się doroczny Festiwal Kapusty.
Szersza relacja w kolejnym numerze KGW.
22 maja
Odbyła się doroczna procesja do
kościółka na Urbank oraz msza
święta. Po południu mieszkańcy
gminy uczestniczyli w festynie rodzinnym W Gościnie u św. Urbana.
Wiosenny Jarmark na granicy
przy starym przejściu granicznym
Chałupki – Bogumin oraz festyn
w parku zamkowym zorganizowany przez gminę Krzyżanowice.
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Jubileusz 150-lecia

SZKOŁY W OWSISZCZACH

W sobotę 21 maja w Owsiszczach świętowano jubileusz
150-lecia powstania miejscowej
szkoły. W uroczystości uczestniczyli m.in. dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, uczniowie, rodzice, mieszkańcy Owsiszcz i Nowej Wioski, wójt senior Wilhelm
Wolnik i wójt gminy Grzegorz
Utracki, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, dyrektorzy szkoły
i przedszkola w Piszczu, dyrekto-

rzy placówek oświatowych gminy Krzyżanowice.
Jubileusz rozpoczął się mszą
świętą, podczas której dziękowano: „nauczycielom, którzy w ciągu tych 150 lat dzień
w dzień poświęcali wszystkie
swoje siły i umiejętności swoim uczniom, którzy stworzyli
placówkę przyjazną dziecku, rodzinie i środowisku, stworzyli
dla dziecka drugi dom”.

Po południu można było zwiedzać szkołę, czemu towarzyszyło wiele miłych wspomnień,
a także wiele wzruszeń. Potem
pod wiatą przy świetlicy goście
oglądali występy artystyczne
uczniów i absolwentów oraz wysłuchali historii placówki i fragmentów kroniki szkoły.
Wieczorem wszyscy bawili się na festynie i zabawie tanecznej.

HISTORIA SZKOŁY
W OWSISZCZACH
W SKRÓCIE

Do 1850 roku Owsiszcze nie
posiadały własnej szkoły, a dzieci uczęszczały na lekcje do Piszcza. Po 1850 r. wygospodarowano w gospodzie jedno pomieszczenie, w którym nauczyciel
z Piszcza uczył 3 razy w tygodniu około 100 dzieci. W roku
1862 rozpoczęto, a w 1865 zakończono budowę szkoły. Pierwszym nauczycielem, który uczył
126 dzieci był Józef Jaroschek.
W roku 1937 za sołtysa pana
Hoffmana rozbudowano istniejącą już szkołę do 4 klas. W tym
roku uczęszczało do szkoły 168
dzieci. Kolejnymi dyrektorami
byli: Johann Slotosch, Neubert,
Labus, Johannes Walke, Petter Seidel. Pierwszym polskim
REKLAMA

PRZEDSZKOLAKI

odwiedziły strażaków
Roszków: 4 maja obchodzimy
Święto Strażaków. W tym dniu
dzieci z przedszkola w Roszkowie udały się do remizy, żeby
złożyć strażakom życzenia.
Przywitał ich nowy naczelnik

OSP Marcin Blokesz, który pokazał im samochód oraz sprzęty,
które się w nim znajdują.
Dzieci pomagały rozwijać jak
i zwijać węże strażackie oraz
każdy zasiadł za kierownicą.

Na zakończenie na dzieci
czekał poczęstunek oraz niespodzianki ufundowane przez
strażaków dla dzieci jak i dla
przedszkola.
(MB)

nauczycielem, a zarazem kierownikiem w latach 1945-1948
był Joachim Stańkusz. W roku szkolnym 1947/48 do szkoły
uczęszczało 190 dzieci. W latach
1948-1970 kierownikiem 7-klasowej szkoły podstawowej był Roman Przybyła. Od 1970 do 1975
kierownikiem 8-klasowej Szkoły
Podstawowej była pani Aleksandra Piechota. W 1975 r. obniżono
stopień organizacyjny placówki do klas I-III. Od 1975 d0 1985
pani Aleksandra Piechota była
kierownikiem Szkolnego Punktu Filialnego. Systematycznie
podnoszono stopień organizacyjny placówki, który za kierownika pana Jerzego Adamskiego
(1985-1987) osiągnął klasy I-VI.
W roku szkolnym 1987/1988
dyrektorem szkoły była pani

Maria Birawska. Od 1988 do
2013 roku (25 lat) dyrektorem
placówki była pani Brygida
Hanzlik.
W roku 1994 szkoła znów stała się szkołą 8-klasową (19941999). W roku 1999 po wprowadzeniu reformy oświaty obniżono stopień organizacyjny do
klas I-VI, a w roku 2001 pozostały już tylko klasy I-III. Wtedy
też sprzedano budynek byłego
przedszkola, a oddział przedszkola przeniesiono do budynku szkolnego. W roku 2003 powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny, który funkcjonuje do
dnia dzisiejszego. Od 1 września 2013 r. do dnia dzisiejszego
dyrektorem Zespołu jest pani
Agnieszka Sedlaczek.
(tb)
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Sezon rowerowy i marszów nordic walking
w gminie Krzyżanowice oficjalnie rozpoczęty
Na starcie Rajdu Rowerowego przy przedszkolu w Krzyżanowicach stawiło się ponad 260
cyklistów w różnym wieku. Starzy bywalcy rajdów oraz nowicjusze, którzy startowali po raz
pierwszy. Warto dodać, że poza
mieszkańcami gminy Krzyżanowice przyjechali także rowerzyści z Raciborza, Rybnika, Pszowa, Rydułtów, a nawet z Piekar
Śląskich. Nie zawiedli również
nasi czescy sąsiedzi, którzy
przyjeżdżają na każdy rajd or-

ganizowany przez gminę Krzyżanowice. Mniejszą, 10-osobową
grupę stanowili miłośnicy marszu nordic walking.
Pierwsi wyruszyli cykliści.
36-kilometrowa trasa prowadziła z Krzyżanowic przez Urbanek, Bolesław, Borucin do
Chuchelnej na postój przy stawie, gdzie wszyscy posilili się
pysznym kołoczykiem. Dalej rowerzyści jechali przez Piszcz,
Owsiszcze, Hać i Hacką cestą
na metę do Krzyżanowic.

Z kolei grupa piechurów z kijkami wyruszyła
z boiska przy przedszkolu
w Krzyżanowicach i udała się przez Hacką cestę,
wzdłuż granicy w kierunku Nowej Wioski i z powrotem do Krzyżanowic.
Po 6-kilometrowym marszu piechurzy spotkali się
na mecie z cyklistami. Tam
na wszystkich czekał gorący
bigos i wspólne, pamiątkowe
zdjęcie.

Pogoda dopisała, humory, mimo zmęczenia, także.
Uczestnicy gratulowali wzorowej organizacji rajdu i marszu –

proponowali więcej takich
imprez i pytali o następne.
Tak więc sezon rowerowy i marszów nordic walking w gminie Krzyżanowice
można uznać za otwarty.
Podziękowania należą się

Sport ku Radości
Jarmark na granicy
Chałupki » Kolejny „Jarmark na granicy” już za nami.
Na starym przejściu granicznym Chałupki – Bogumin 22
maja odbyła się impreza, która ściąga pasjonatów starych
przedmiotów z wielu regionów
Polski i Czech. Pierwsi z nich
„zameldowali” się w Chałupkach
już w sobotę wieczorem, pozostali o piątej rano w niedzielę.
Jarmark od lat cieszy się
dużą popularnością, zarówno
wśród wystawców, jak i zwiedzających, i to bez względu
na pogodę. Jednak tegoroczny przejdzie do historii jako rekordowy – takiej frekwencji jeszcze
nie było.
Zobaczyć tu można
było przedmioty, które
w powszechnemu mniemaniu winny zostać na
zawsze odrzucone do lamusa. Stare meble, naczynia, przedmioty związane z wojną, sztuką ludową, pocztówki, monety, stare
radioodtwarzacze, gramofon
z tubą, winylowe płyty, aparaty
fotograficzne, książki, obrazy,
klamki, stare potłuczone lalki.
Dominowały elementy wystroju mieszkania oraz porcelano-

we serwisy kawowe i obiadowe, które cieszyły się sporym
zainteresowaniem. Jak to bywa na jarmarkach rozmaitości,
prócz walorów typowo kolekcjonerskich, były tu także przedmioty codziennego użytku. Ce-

ny jak zwykle kształtowały
się na bardzo różnym poziomie. Na jarmarku jest
także możliwość odbycia
ciekawej rozmowy z właścicielami prezentującymi
i sprzedającymi swoje kolekcje – są to osoby wykazujące dużą znajomość przedmiotu, pasjonaci chętnie
dzielący się wiedzą.
Dla kupujących i sprzedających przedstawiciele organizacji społecznych w Chałupkach przygotowali specjały lokalnej kuchni, które cieszyły się
dużym powodzeniem.
(tb)

strażakom z Krzyżanowic,
Tworkowa i Nowej Wioski za zabezpieczenie trasy oraz gminnej brygadzie i straży miejskiej,
które czuwały nad bezpieczeństwem cyklistów.
(tb)

PWSZ w Raciborzu – Instytut
Studiów Edukacyjnych i Sztuki
oraz Instytut Kultury Fizycznej
i Samorząd Studencki, Starostwo Powiatowe w Raciborzu
oraz Urząd Miasta Racibórz.
Do udziału w Igrzyskach zaproszono dzieci i młodzież Zespołu Szkół Specjalnych, Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Niesłyszących i Słabosłyszących, Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” z Krzyżanowic, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Dziennego
Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych
oraz po raz pierwszy w tym roku podopiecznych ze Środowiskowej Świetlicy Samopomocy
„Nadzieja” w Raciborzu.
Racibórz » 17 maja odby- pełnosprawnej "Sport ku RaUczestnicy igrzysk i ich opieły się XIX Igrzyska Sportowe dości". Organizatorem tego kunowie zebrali się przy Ośroddla Dzieci i Młodzieży Nie- spotkania integracyjnego była ku Szkolno-Wychowawczym dla
Niesłyszących i wspólnie z Orkiestrą Dętą "PLANIA" przeszli kolorowym przemarszem
na stadion PWSZ, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie Igrzysk
i symboliczne zapalenie znicza
olimpijskiego.
W programie igrzysk znalazły się zawody lekkoatletyczne,
gimnastyczny tor przeszkód,
rozgrywki tenisa stołowego,
mecz piłki nożnej, rzuty do kosza, przeciąganie liny i zabawy
plastyczne. Ponadto uczestnicy
mieli możliwość wzięcia udziału w różnych grach i zabawach.
Nie zabrakło również gier
i zabaw, do których zachęcali
studenci PWSZ oraz wolontariusze z fundacji Dr Clown i Serce na dłoni z ZSO Bieńkowice.
Podczas trwania Sportu ku Radości odbyły się również pokazy
Tai – Chi oraz połykaczy ognia.
W uroczystościach udział
wzięli między innymi: prezydent Raciborza Mirosław Lenk,
starosta powiatu raciborskiego
Ryszard Winiarski oraz olimpijczyk Ryszard Wolny.
(tb)
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Jeśli masz talent...
Tworków » W tym roku do
Przeglądu Młodych Talentów
zgłosiło się prawie 280 młodych
wykonawców w wieku od 3 do 16
lat, którzy zaprezentowali swoje
umiejętności w tańcu, recytacji,
śpiewie i grze na instrumentach.
Ze względu na tak wielu chętnych do pokazania swojego talentu, konkurs trwał dwa dni.
W środę 5 maja na scenie
tworkowskiego Centrum Kultury zaprezentowali się instrumentaliści i śpiewacy, a 6 maja
tancerze i recytatorzy.
Młodych artystów oceniało
jury, w skład którego weszli eksperci z poszczególnych dziedzin:
Krystyna Ługowska i Elżbieta
Bedrunka – emerytowane nauczycielki, polonistki, specjalistki w zakresie recytacji, Małgorzata Dziedzic – choreograf,
instruktorka tańca, mgr Zuzanna Ortmans – specjalistka w zakresie muzyki i wokalu, mgr Jan
Goldman – specjalista w zakresie muzyki i wokalu, dyrygent
chóru męskiego przy parafii
NSJ w Raciborzu.
Jurorzy chwaląc dzieci i młodzież, zwrócili uwagę na wysoki
poziom ich umiejętności. Dziękowali także opiekunom za zaangażowanie oraz pracę i czas

poświęcony na przygotowanie swoich podopiecznych do przeglądu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i słodycze, które wręczali jurorzy, dyrektor
GZOKSiT Daria Wieczorek oraz wójt Grzegorz Utracki oraz prowadząca przegląd Sabina Ciuraszkiewicz.
Słowa uznania należą
się także pracownikom
Centrum Kultury i GZOKSiT
za przygotowanie i zaangażowanie w sprawny przebieg imprezy.
Wyróżnione „talenty” zaprezentowały się 22 maja szerszej
publiczności podczas koncertu
galowego przy zamku w Chałupkach. W trakcie imprezy wręczono nagrody laureatom Przeglądu Młodych Talentów i Konkursu Gwary Śląskiej.

Jury wyróżniło
następujących
wykonawców:

GRA NA INSTRUMENTACH
• Wiktor Popela – ZSO Bieńkowice – op. Aldona Musioł
• Zuzanna Zarówna – ZSO
w Tworkowie – op. Edyta
Obruśnik
• Kubiczek Karol – Świetlica
w Zabełkowie – op. Dorota
Nikel
• Kamil Wramba – ZSO
w Krzyżanowicach – op. Radosław Drobczyk
• Tercet fletowy: Wiktoria Kubala, Paulina Cwik, Zuzanna

•
•
•
•

•

Ćmok – ZSO Bieńkowice –
op. Anna Dawidów
Wioletta Biczysko – ZSO
w Krzyżanowicach – op. Radosław Drobczyk
Laura Gołąbek – Rudyszwałd – op. Radosław Drobczyk
Łukasz Sbeczka – ZSO
w Krzyżanowicach – op. Radosław Drobczyk
Kwartet fletowy: Wiktoria
Hain, Julia Daszkiewicz,
Adrianna Popela, Justyna
Możejko – ZSO w Tworkowie, ZSO w Bieńkowicach
– op. Anna Dawidów
Zespół muzyczny – ZSO
w Krzyżanowicach – op.
Krzysztof Fulneczek

ŚPIEW
Kategoria wiekowa przedszkola
• Lena Nowak, Karolina
Sabalczyk – Przedszkole
w Krzyżanowicach – op. Gabriela Fulneczek
• Milena Kalisz, Paulina Mrozek, Zuzanna Juraszczyk –
Przedszkole w Tworkowie
– op. Barbara Kasza
• Julia Cycon, Jakub Zygar –
Przedszkole w Tworkowie –
op. Jolanta Pawlik
• Maja Gajęcka – Przedszkole

• Kinga Kimmel – ZSO w Krzyżanowicach – op. Krzysztof
Fulneczek
• Agata Fichna – ZSO w Krzyżanowicach – op. Krzysztof
Fulneczek
• Marta Huptaś – ZSO w Krzyżanowicach – op. Krzysztof
Fulneczek
• Kategoria wiekowa Gimnazjum
• Paulina Lasak – ZSO w Krzyw Chałupkach
• Zuzanna Zmuda – Przedżanowicach – op. Krzysztof
szkole w Chałupkach
Fulneczek
• Maja Brachmańska, Hanna • Wiktoria Kolorz – ZSO
w Krzyżanowicach – op.
Rogowski, Lena Tomalewicz
– Przedszkole w Chałupkach
Krzysztof Fulneczek
• Zuzanna Wolnik – Przed- • Michał Stuchły – ZSO
w Tworkowie – op. Edyta
szkole w Chałupkach
• Lena Kozak – Przedszkole
Obruśnik
• Zespół wokalny – ZSO
w Chałupkach
w Krzyżanowicach – op.
Kategoria wiekowa szkoły
Krzysztof Fulneczek
podstawowe kl. I – III
• Szymon Hanslik – ZSP TANIEC
w Owsiszczach – op. Moni- • Martyna Grygarczyk, Kaka Kwaśnica
rolina Kupka, Zuzanna Ju• Promyczki Radości – ZSO
raszczyk, Anna Juraszek,
Paulina Mrozek, Milena
w Chałupkach – op. Teresa
Lipiec
Kalisz, Krystyna Staniczek
• Julia Lasak – ZSP w Owsisz– Przedszkole w Tworkowie
– op. Barbara Kasza
czach – op. Anna Mróz
• Emilie Grűner – DFK • Duet: Natalia Fulneczek,
w Tworkowie – op. BarbaLena Nowak – Świetlica
ra Kasza
w Krzyżanowicach – op. Katarzyna Siwoń
Kategoria wiekowa szkoły
podstawowe kl. IV – VI
• Natalia Klon,Martyna
Po c z t o w s k a , Wi k t o r i a
Koloska,Julia Wodara –
Świetlica w Chałupkach – op.
Iweta Farana, Małgorzata
Tomas
• Błażej Klimaszka – ZSO
w Tworkowie – op. Edyta
Obruśnik
• Sandra Czuraj – ZSO w Tworkowie – op. Edyta Obruśnik

• Mini Uśmiech – GZOKSiT –
op. Ilona Świerczek
• Uśmiech Mini Formacja –
kadetki – GZOKSiT – op. Ilona Świerczek
RECYTACJA
• Maciej Szmurło – Przedszkole w Chałupkach
• Patryk Sbeczka – Przedszkole w Tworkowie – op. Barbara Mokrosz
• Amelia Piontek – Przedszkole w Zabełkowie – op. Anna
Nowak
• Zofia Kura – Przedszkole
w Krzyżanowicach – op. Jolanta Siegmund
• Dominika Himel – Przedszkole w Bolesławiu – op.
Beata Kubny
• Jan Widera – ZSO w Chałupkach – op. Teresa Lipiec
• Natalia Fulneczek – ZSO
w Krzyżanowicach – op.
Anna Weiser
• Kinga Kozioł – SP w Zabełkowie – op. Ewelina Fuchs
• Dawid Mika – ZSO w Bieńkowicach (filia Bolesław) – op.
Edyta Kalisz
• Łukasz Sbeczka – ZSO
w Krzyżanowicach – op. Renata Gołąbek
Więcej zdjęć na:
www.krzyzanowice.pl

(tb)
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Festiwal Pozytywnych Wartości

Bieńkowice » „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli
do miłosiernego Serca mojego,
a Ja ją napełnię pokojem” – pod
takim hasłem w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bieńkowicach 27 kwietnia odbył się 6.
Festiwal Pozytywnych Wartości.

Hasło przewodnie Festiwalu
to przesłanie nadziei jakie Jezus Chrystus złożył na ręce św.
Siostry Faustyny Kowalskiej –
patronki Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.
Celem Festiwalu, oprócz
przybliżenia dzieciom i mło-

dzieży postaci Faustyny Kowalskiej, jest prezentacja dorobku
artystycznego solistów, zespołów
wokalnych, popularyzacja twórczości plastycznej, literackiej
i fotograficznej młodych ludzi,
wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechnia-

Andrzej Czaja, biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej – ks. Antoni Długosz, wójt
gminy Krzyżanowice – Grzegorz Utracki.
W konkursowej części festiwalu wzięli udział soliści, duety i zespoły wokalne, wyłonieni
komisyjnie podczas oficjalnych
przesłuchań, które odbyły się
w ZSO Bieńkowice.
Podczas festiwalu ogłoszono
wyniki konkursów: muzycznego,
plastycznego, literackiego, fotograficznego i biblijnego oraz
wręczono nagrody laureatom.
Uczestnikami wcześniej ogłoszonych konkursów byli uczniowie szkół podstawowych i gim-

nazjów oraz przedszkolaki.
Przyznano również nagrodę
„Przyjaciela Pozytywnych Wartości” dla patronów honorowych
Festiwalu oraz osób zaangażowanych w to wydarzenie – za
duchowe wsparcie i materialny wkład w dzieło promowania
pozytywnych wartości.
W konkursowej części festiwalu wzięli udział soliści i zespoły wokalne, wyłonieni komisyjnie podczas oficjalnych przesłuchań, które odbyły się w ZSO
w Bieńkowicach.

stępnie koncert Gminnej Orkiestry Dętej.
Wieczorem słuchaczy bawił zespół Karolinki – grupa artystów
wywodzących się z zespołu pieśni
i tańca "Śląsk". Na zakończenie majówki, zorganizowanej przez gminę
Krzyżanowice przy pomocy organizacji społeczych z Chałupek, była
zabawa taneczna z DJ'em.

Poza tym dla dzieci był bezpłatny dmuchany zamek-zjeżdżalnia, a w malowniczym parku zamkowym można już oglądać miniaturę pałacu w Mosznej
i zamku w Tworkowie.
(tb)
Więcej zdjęć na:
www.krzyzanowice.pl

Więcej zdjęć i wyniki na:
www.krzyzanowice.pl

(tb)

nia śpiewu, gry na instrumentach, tańca, publikacji internetowych i dziennikarskich (warsztaty edukacyjne), a także szeroka
integracja osób niepełnosprawnych w środowisku szkolnym.
Honorowy patronat nad festiwalem objęli: biskup opolski ks.

MAJOWY FESTYN
przy zamku w Chałupkach

Chałupki » Majowy festyn
w parku przy zamku w Chałupkach rozpoczął się pokazami walki i zabaw plebejskich
w wykonaniu rycerzy z Konfraterni Rycerskiej Sua Sponte
z Pszowa. Potem były występy
laureatów Przeglądu Młodych
Talentów i Gminnego Konkur- i maju przez Gminny Zespół
su Gwary Śląskiej (konkursy Oświaty Kultury Sportu i Tuprzeprowadzone w kwietniu rystyki w Tworkowie), a na-
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Bolesław » W niedzielę 15
maja zarząd Koła DFK w Bolesławiu zorganizował jak co roku
spotkanie z okazji Dnia Matki
oraz Dnia Ojca. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej atmo-

sferze – przy kawie, ciastkach
i kanapkach, które przygotowały panie z DFK. Czas umilał
Brunon Stuchły, przygrywając
na „klawiszach”, a biesiadnicy
ochoczo śpiewali piosenki.

Atrakcją spotkania był film
nakręcony w latach 70. przez
mieszkańca Bolesławia, obecnie mieszkającego w Niemczech. Wiele osób odnalazło
na nim siebie, swoich bliskich
i znajomych „odmłodzonych”
o ponad 40 lat. Film kręcony
był w okresie wielkanocnym,
można było zobaczyć procesje
w Bolesławiu i Bieńkowicach,

śmiergust, były pokazane bolesławskie gospodarstwa i Racibórz w Wielką Sobotę.
Z okazji Dnia Matki i Ojca
pani Dorota Lasak przygotowała wraz z dziećmi ze świetlicy piękne laurki z życzeniami.
Życzenia mamom i tatom złożył
również ksiądz proboszcz Henryk Wycisk.
(tb)

MAIBAUM

w Krzyżanowicach
Krzyżanowice: W sobotę 31
kwietnia dzieci z DFK Krzyżanowice postanowiły uczestniczyć w kolejnej tradycji niemieckiej, a mianowicie w przystrojeniu i postawieniu drzewka
majowego „Maibaum”. Wraz ze
swym opiekunką Anną Nowak,
wybrały się do domu pani Justyny Bindacz, gdzie czekało już
okazałe drzewo, które wspólnymi siłami dorosłych i dzieci, zostało przystrojone kolorowymi
wstążkami i papierowymi kwiatuszkami z imionami dzieci
uczestniczących w Samstagskursie. Z pomocą pana Georga
Lattona drzewko zostało przymocowane i stanowi teraz piękną dekorację dla przejeżdżających mieszkańców Krzyżanowic i nie tylko.
Info: DFK Krzyżanowice

Rodzinna majówka

Roszków » W Roszkowie majówkę rozpoczęto Rodzinnymi
Zawodami Wędkarskimi. Po raz
siódmy miłośnicy wędkarstwa
spotkali się w niedzielne popołudnie żeby wspólnie z rodzinami
posiedzieć nad wodą. W tym roku udało się tylko jednej osobie
złowić rybę. Tym szczęśliwcem
okazał się Jakub Górka, który tą
jedną, ale na wagę złota, rybką
zapewnił sobie pierwsze miejsce. Pozostałe miejsca i nagrody zostały rozlosowane.

Po połowach na uczestników
czekało ognisko, przy którym
pieczono kiełbaski.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał prezes
koła PZW nr 16 Jastrzębie Miasto pan Bogumił Rączkowski
oraz sołtys Józef Staś.
Organizatorom i uczestnikom serdecznie dziękujemy
i do zobaczenia za rok.
(MB)
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Zawody Sportowo-Pożarnicze
W RUDYSZWAŁDZIE
Wyniki
zawodów

Tworkauer Eiche

na otwarciu Europejskiego Kongresu

MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
Młodzieżowy Zespół Taneczny Tworkauer Eiche dostąpił
zaszczytu otwarcia części artystycznej Europejskiego Kongresu Mniejszości Narodowych
we Wrocławiu.
Zaproszenie od Europejskiego Kongresu Mniejszości Narodowych FUEN i Związku Niemieckich Stowarzyszeń Kulturalnych w Polsce wpłynęło do
zespołu na początku marca br.
We Wrocławiu byliśmy reprezentantami Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Uroczystości rozpoczęły się 18 maja
w Centrum Kongresowym Hotelu Haston o godz.20.00 krótkim powitaniem i przedstawieniem Prezydenta FUEU-u oraz
towarzyszących mu osób wraz
z obecną Komisarz d/s bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Panią Astrid Thors. Oprócz
tworkowskiego zespołu w części
artystycznej wystąpili Tatarzy
z Krymu, Łemkowie, Ukraińcy
i przedstawiciele Mniejszości
Węgierskiej z Rumunii oraz wokalistki siostry Justyna i Magdalena Matkowskie, jako repre-

zentantki Mniejszości Romskiej
w Polsce. Oczywiście najbarwniejszy i bardzo dynamiczny
okazał się występ naszej młodzieży perfekcyjnie przygotowanej przez panią Gabrielę Materzok- wieloletnią choreograf
tworkowskiego zespołu. Zespół
Tworkauer Eiche zaprezentował europejskiej publiczności
przybyłej do Wrocławia wiązankę tańców śląskich i raciborskich oraz niezwykle dynamiczne tańce bawarskie.
Oklaski na stojąco oraz wywiady dla zagranicznych reporterów i sesje zdjęciowe nie
miały końca. Niezwykle udany
występ tworkowskiego zespołu

nie mógł w pełni zostać wykorzystany przez naszą młodzież
z uwagi na późną porę i prawie
3-godzinną podróż do domu.
Młodzież Zespołu Tworkauer Eiche i Zarząd DFK w Tworkowie pragnie podziękować
wójtowi gminy Krzyżanowice
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za umożliwienie przygotowania się zespołu do tak ważnego
występu, na zorganizowanych
i poprzedzających występ warsztatach tanecznych.
Młodzież Zespołu
Tworkauer Eiche
i Opiekunowie

drzewo suszyło się w stodole
pana Antona Morawiec – wieloletniego aktywnego członka
zarządu tworkowskiego DFK.
W kwietniu br. drzewo zastało pomalowane, ozdobione wieńcem,
symbolami rzemiosła i piękną
sosną na samym wierzchołku. Z powodu grubszego pnia

Rudyszwałd » Bolesław, Roszków, Krzyżanowice, – to kolejność jaką
zajęły drużyny strażaków
w Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Rudyszwałdzie. Różnice czasowe
między niektórymi drużynami liczyły się w setnych
sekundy. Ogólnie wszystkie drużyny uzyskały dobre czasy, jednak moment nieuwagi czy zwykły pech niszczyły
szanse na zajęcie miejsca w czołówce.
Świetnie spisały się dziewczęta z Zabełkowa, które z czasem 33,44 dorównały drużynom
męskim.
Na starcie IX Zawodów Strażackich o Puchar Prezesa OSP
Rudyszwałd stanęło 9 drużyn.
Zawody miały charakter typowo sportowy – liczył się czas wykonania zadania bojowego, które polegało na rozwinięciu linii
gaśniczej i trafieniu do tarczy
strumieniem wody.
Poza konkursem w pokazie
wystąpiła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Rudyszwałd.
Puchary zwycięzcom wręczali: prezes zarządu Gminnego Związku OSP Walter Bożek,
wójt gminy Grzegorz Utracki
oraz Mateusz Wyrba z PSP
w Raciborzu, opiekun jednostek OSP z terenu gminy Krzyżanowice.

Bolesław 26,02
Roszków 27,54
Krzyżanowice 27,60
Rudyszwałd 29,05
Bieńkowice 29,74
Borucin 38,31
Kobyla 39,24
8. Rogów nie ukończył
zawodów
Zabełków dziewczyny
33,44
Rudyszwałd MDP 36,52
(tb)

OSP Bolesław

OSP Roszków

Maifest w Tworkowie

Tworków » 3 maja 2016 po
raz dziewiąty podniesiony został na zapleczu DFK w Tworkowie tworkowski Maibaum.
Przygotowania do tegorocznego festynu rozpoczęto już zimą
2014 roku zakupem i okorowaniem nowego świerku o wysokości 12 metrów. Przez 1,5 roku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

przerobiono napis DFK, by
mógł zawisnąć na swoim miejscu. Tym razem pogoda nie dopisała. O godzinie 16.00 przy
dźwiękach Hymnu Śląskiego
„Oberschlesien ist mein Liebes

Heimatland”, padającym deszczu i zimnie
Maibaum został podniesiony i stanął na cokole. Warunki nie pozwoliły na występy grup
tanecznych, które były
do tej uroczystości przygotowane. Festyn odbył
się przy śpiewie chóru
kobiecego i 4-godzinnym
koncercie orkiestry dętej.
Uroczystość podniesienia Maibaumu zaszczycił swoją obecnością pan Grzegorz Utracki
–wójt gminy Krzyżanowice i wszyscy członkowie
tworkowskiego zarządu
DFK. Z uwagi na niepogodę nie dopisali mieszkańcy
Tworkowa, których było
znacznie mniej niż zwykle. Imprezę zakończono
ok.20.00, gdyż zimno dawało się wszystkim we znaki. Maifest w Tworkowie zorganizowano przy wsparciu finansowym
z budżetu gminy Krzyżanowice.
Info: DFK Tworków

OSP Krzyżanowice
OSP Zabełków
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Gminny Konkurs

Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej

Krzyżanowice » Jak ważną
rzeczą jest ochrona środowiska wie każdy z nas. Dlatego
też potrzeba by dorośli uwrażliwiali dzieci już od najmłodszych
lat na piękno przyrody i uczyli
chronić ją przed degradacją. By
jednak żyć w zgodzie z przyrodą,
by być miłośnikiem przyrody, by
wiedzieć jak ją chronić trzeba
odpowiedniej wiedzy na temat
życia zwierząt i roślin. Dlatego też 26 kwietnia 2016r. w ZSO
w Krzyżanowicach panie Gertruda Sycha i Brygida Białuska
zorganizowały i przeprowadziły
V Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla klas
III SP. Konkurs ten jak co roku
odbył się pod patronatem Wójta
Gminy p. Grzegorza Utrackiego.
W konkursie tym wzięły udział

dwuosobowe drużyny z wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Dzieci zmagały się
z zadaniami różnego typu. Odpowiadały ustnie na wylosowane przez siebie pytania, ale też
miały okazję do wykazania się
swoją wiedzą pisemnie. Zwycięzcami V Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologiczno- Przyrodniczej są: I miejsce- Klaudia

Kolejna nocna przygoda za nami

Piszcz/Tworków » Z piątku
na sobotę (06/07.05.2016 r) uczniowie klasy I gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Tworkowie pod opieką pani
dyrektor Aleksandry Wawoczny i wychowawczyni pani Danuty Janoch poznali bliżej swoich
rówieśników w zaprzyjaźnionej
szkole w Piszczu. Zajęcia polsko-czeskie odbywały się w ramach wieloletniej już współpracy pomiędzy tymi szkołami.
Uczniowie po zwiedzeniu
szkoły w Piszczu, uczestniczyli we wspólnych zajęciach, mających na celu bliższe poznanie
się. Cała komunikacja przebiegała w dwóch językach: polskim
i czeskim. Uczniowie bez problemu porozumiewali się w języku sąsiadów. Późnym wieczoBuba i Zuzanna Zarówna- ZSO rem rozegrali wspólnie mecz
Tworków (op. Lidia Sigmund), II w „dwa ognie”. Rywalizacja
miejsce- Tomasz Boczek i To- w trakcie meczu była zacięta,
biasz Kwaśnica- ZSO Krzyżano- ze względu na fakt, iż drużyny
wice (op. Eleonora Rudek), III były mieszane. A po meczu bymiejsce- Jagoda Nowak i Maja
Niewęgłowska- SP Zabełków
(op. Bernadeta Sternisko). Uczniom oraz opiekunom życzymy
dalszych sukcesów.
Info: ZSO Krzyżanowice

ło wspólne słuchanie muzyki,
Rankiem wspólne śniadanie
gry indywidualne. Wszyscy zmę- i powrót do domu.
Info: ZSO Tworków
czeni zapadli w krótki, ale za to
głęboki sen.

Majowe spotkania w krzyżanowickim przedszkolu

Spotkanie ze strażakami
Krzyżanowice » Dnia 11 maja Przedszkole w Krzyżanowicach odwiedzili strażacy. Dzieci wraz z paniami zgromadziły
się na boisku przy przedszkolu. Pan naczelnik Jerzy Tlon
opowiedział o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków, pokazał strój strażacki, sprzęt wykorzystywany do akcji gaśniczych.
Dzieci dowiedziały się w jakich
okolicznościach można wzywać
straż pożarną, że strażacy nie
tylko gaszą pożary, ale również
są wzywani do wypadków samochodowych.
Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie,
jakim dysponują podczas swojej
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy
strażacy. Każde dziecko miało
możliwość zobaczenia wszystkiego z bliska i wejścia do kabi-

ny samochodu. Przedszkolaki
wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę oraz
utrwaliły numery alarmowe.
Dzięki takim spotkaniom
dzieci poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, zdobywają wiedzę jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych,
szanują trudną pracę straża-

K r z y ż a n o w i c e » Maj gicznym przesłaniem. W tym
w Przedszkolu w Krzyżanowi- przedstawieniu zaprezentowały
cach rozpoczął się w tym roku
długo wyczekiwanymi wizytami. Już 4 maja gościliśmy dzieci z miejscowego Różanego Pałacu. Na zacnych gości czekał
„Czerwony Kapturek” – przedstawienie w wykonaniu dzieci
z grupy Średniaków. Potem był
wspólny śpiew i radosna konwersacja. Spotkanie zakończyło się wspólnymi planami na
najbliższą i dalszą przyszłość.
6 maja nasze Przedszkole odwiedziło, w ramach współpracy
pomiędzy placówkami, pięć klas
Zespołu Szkół Ogólnokształcąka, kształtują odpowiednie za- cych w Krzyżanowicach. Tym
chowania w trudnych sytua- razem na gości czekał „Zielocjach, zaznajamiają się z sy- ny Kapturek” ze swoim ekolotuacjami, w których powinny
korzystać z numerów alarmowych. Na zakończenie dzieci podziękowały strażakom
i wręczyły laurkę.
Jolanta Siegmund
– Przedszkole Krzyżanowice.

Der Globus

Racibórz » 10 maja 2016 zyka Niemieckiego „Der Glow Raciborzu odbył się finał XI bus”. Uczestnicy, z 20 szkół naWojewódzkiego Konkursu z Ję- szego województwa, zmierzyli

się Starszaki prowadzone przez
panią Gabrielę Fulneczek. Po teatrzyku wszyscy zostali poczęstowani eko-jabłuszkami oraz
owocowymi cukierki. Następnie
wszystkie dzieci wspólnie bawiły się na powietrzu. I tu też, jak
poprzednio, dzieci snuły plany
kolejnych spotkań, którym to
zamierzeniom współpracujący
już od lat wychowawcy – Danuta
Krupa, Gabriela Fulneczek, Jolanta Siegmund i Elwira Pękała
– jak najbardziej kibicują.
Info:
Przedszkole Krzyżanowice

się z zadaniami obejmującymi
rozumienie ze słuchu, czytanie
ze zrozumieniem, gramatykę,
jak również politykę, kulturę
i geografię krajów niemieckojęzycznych.
I miejsce w konkursie zajęła
uczennica ZSO w Chałupkach
– Laura Malcharek, pod opieką Klaudii Rusnarczyk, natomiast II miejsce uczennica ZSO
w Tworkowie – Natalie Gruner,
pod opieką Danuty Janoch.
Gratulujemy zwyciężczyniom i życzymy kolejnych sukcesów!
Info: ZSO Chałupki
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Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Krzyżanowice » 27 kwietnia
2016 roku krzyżanowicką bibliotekę odwiedził Wiesław Drabik
– pisarz dla dzieci. Uczestnikami spotkania autorskiego były dzieci klas I a i b ze szkoły
w Krzyżanowicach i ich panie
wychowawczynie. Wiesław Drabik był w Krzyżanowicach 12 lat
temu i wtedy też to spotkanie
było bardzo ciekawe.
Wiesław Drabik jest autorem
ponad 100 książek dla dzieci,
niektóre z nich sam ilustrował.
Większość publikacji to wesołe,
rymowane bajki o zwierzętach,
adresowane do najmłodszych
czytelników i ich rodziców. Są
to najczęściej bogato ilustrowane bajeczki o zwierzętach, które
swoją popularność zawdzięczają również ilustracjom Marka

Szala, Doroty Szoblik, Andrzeja Kłapyty i Carlosa Busquetsa.
Wiele z nich ukazało się w seriach: Bardzo śmieszna Historia, Odjazdowy zwierzyniec,
Wśród Przyjaciół, Bajeczki ze
śmiechu beczki.
Do osiągnięć autora należą
m. in.: specjalna ekspozycja jego książek na Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii; osobisty udział we wszystkich kolejnych Targach Książki
w Krakowie; ponad 300 spotkań
autorskich w ciągu roku; prezentacja niektórych publikacji
autora w programie telewizyjnym pt. „Książki z górnej półki”;
liczne wznowienia jego książek.
Spotkanie odbyło się na zasadzie konkursu z nagrodami,
luźna rozmowa z maluchami,

każde zdanie zakończone rymowanką. Takim sposobem autor
opowiedział o swojej twórczości.
Taki sposób przekazu odpowiada dzieciakom, były zachwycone. Atmosfera na spotkaniu była
wspaniała, dzieci aktywne, panie chyba też zadowolone. Autor
obiecał, że jeszcze Krzyżanowice odwiedzi.
Do spotkania autorskiego
z panem Wiesławem Drabikiem
dzieci przygotowały się znakomicie. Uczniowie klasy I a z panią Danutą Krupa przygotowały
piękne ilustracje do książek pisarza. Wystawę tych prac można oglądać w lokalu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Krzyżanowicach.
Agnieszka Winiarczyk

Światowy Dzień Książki

i Praw Autorskich

Krzyżanowice » 23 kwietnia
obchodzimy Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich. Kto
i kiedy zainicjował to święto?
Skąd pochodzi zwyczaj obdarowywania się w tym dniu książkami i… różami? Od kiedy na
polskich utworach (książkach,
filmach, płytach itd.) umieszczany jest znak copyright?
Obchodzony co roku 23 kwietnia Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich ustanowiło
w 1995 roku UNESCO, na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców. Święto zainaugurowano w Barcelonie, w setną rocznicę powstania
Unii. 23 kwietnia to szczególna
data w historii literatury światowej – rocznica urodzin lub
śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov.
Jak wyglądał Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich w naszej gminie, w naszych bibliotekach?
Z okazji Światowego Dnia
Książki i Dnia Bibliotek w Filii
Bibliotecznej w Zabełkowie odbyło się spotkanie dzieci z zabełkowskiego przedszkola. Młodsza i starsza grupa przedszko-

laków przybyła do biblioteki ze
swoją wychowawczynią, aby odwiedzić i zarówno zwiedzić bibliotekę. Dzieci chętnie wysłuchały informacji na temat pracy biblioteki, a następnie mogły
przeglądać książki w kąciku dla
najmłodszych czytelników, co
dało im największą frajdę. Dzieci same wybrały sobie książki,
które wypożyczyły. Kolejnym
punktem odwiedzin było czyta-

nie pięknych bajek z kolorowych
książeczek, których dzieci wysłuchały z uśmiechniętymi buziami. Dzieci były zainteresowane także barwnymi ilustracjami
znajdującymi się w książkach.
Spotkanie z przedszkolakami zwieńczył słodki poczęstunek. Mam nadzieję, że takimi
spotkaniami zostaje obudzona
w dzieciach potrzeba czytania
i rozwijania wyobraźni.
29 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki w Filii Bibliotecznej w Chałupkach odbyło się
spotkanie z dziećmi ze świetlicy w Chałupkach, które przybyły wraz z opiekunką panią Małgosią Tomas. Z tej okazji dzieci
wysłuchały bajek oraz wierszy,
na podstawie których odbył się
konkurs plastyczny „Bajkowe
dziwadła”. Zorganizowano też
quiz z wiedzy o bajkach współczesnych, którego celem było
sprawdzenie wiedzy ze znajomości Smerfów, Krainy Lodu,
Shreka, Dzieci z Bullerbyn itp.
Wszystkim bardzo spodobała się
zabawa „kot w worku”, podczas
której uczestnicy musieli rozpoznać z zamkniętymi oczami jaki
przedmiot trzymają w ręku. Na
koniec rozdano słodycze oraz
nagrody konkursowe.
Info: Agnieszka Winiarczyk,
Teresa Brzeźniak,
Sabina Pękała

Przedszkolaki idą do Biblioteki

Krzyżanowice » 25 kwietnia
dzieci z Przedszkola z Krzyżanowic wraz ze swymi paniami
odwiedziły Gminną Bibliotekę
Publiczną w Krzyżanowicach.
Grupa była duża, bo ptzyszły
wszystkie dzieci, ale udało się
nam jakoś pomieścić. Wyciecz-

ka miała na celu wyjaśnić dzieciom w prosty sposób, co to jest
biblioteka, jak działa i co można,
a czego nie można w niej robić?
Dzieci pooglądały, a naiktóre
książki nawet poważyły. Zapoznały się także z panią, która
tę bibliotekę prowadzi. Spotka-

nie upłynęło w sympatycznej atmosferze. Okazało się, że dzieci
są bardzo ciekawe i dociekliwe,
więc pytaniom i odpowiedziom
nie było końca.
Agnieszka Winiarczyk
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Żelazny strażak
Szylerzowice » Strażacy
z OSP Chałupki: Mirosław Krupa, Rafał Kurek, Łukasz Iksal,
Bartosz Zając, Sławomir Hoszek, Radosław Topa, zgłosili się
do zawodów „Železný Hasič”,
które rozegrały się w Szylerzowicach 14 maja. Na starcie stanęło 37 mężczyzn, w tym Słowacy i Polacy, oraz 5 kobiet. Mężczyźni byli podzieleni na dwie
kategorie wiekowe: 18 – 35 lat
i 36 – 60 lat. Z OSP Chałupki do
sprawdzianu przystąpili Mirosław Krupa, Rafał Kurek oraz
18-letni Łukasz Iksal, który pokonał tor przeszkód w czasie
3,26 s i jako najlepszy Polak zajął w zawodach 8 miejsce.
Żelazny strażak to zmagania dla najlepiej wyszkolonych
i mających najwięcej krzepy
pań i panów służących w straży
ochotniczej i zawodowej. Główna trudność polega na tym, że
konkurencje rozgrywane są na
czas, a poszczególne elementy trasy trzeba pokonać bez
przerw.
Zmagania strażaków odbywały się indywidualnie, a nie drużynowo jak na większości zawodów. Zadaniem uczestników było
przebiec tor przeszkód w pełnym stroju bojowym z aparatem
tlenowym na plecach. To bardzo ciężkie zadanie wytrzymałościowe, które pokazuje w realny sposób elementy pracy strażaka podczas działań gaśniczych.

szem do motopompy, „spacerek” z dwoma koszami – każdy
po 2 węże 52 mm, przeskoczenie dwumetrowej ścianki, bieg
do mety i naciśnięcie dzwonka
kończące zadanie. Na mecie był
przygotowany materac i woda.
Nie bez powodu – większość zawodników padało ze zmęcze-

Poszczególne elementy to- sienie manekina o wadze przeru to: rozwinięcie dwóch linii ciętnego człowieka czyli ok. 80
2 x wąż 75 mm od samochodu, kg, skręcenie linii ssawnej z ko30 pełnych uderzeń (góra dół)
młotem ważącym 7 kg, przenie-

Z WOLEJA

Turnieju Skata o Puchar Wójta Gminy
Krzyżanowice » W sobotę
30 kwietnia w restauracji Staruszek w Krzyżanowicach rozegrano otwarty Turniej Skata
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice, zaliczony do Grand
Prix Okręgu Śląsk Południe. Do
udziału zgłosiło się 55. zawodni-

nia na materac. Dla obserwujących to bardzo widowiskowe
konkurencje, ale dla strażaków
to ogromny wysiłek wymagający nie lada przygotowania kondycyjnego i psychicznego.
(tb)

ków. Gminę Krzyżanowice reprezentowało 10 graczy. Rozegrano 2 serie po 48 rozdań. Sędzią głównym zawodów był Alojzy Huwer, prezes Okręgowego
Związku Skata Śląsk Południe.
Najlepszym skaciorzem gminy okazał się Ernest Koniecz-

ny z Chałupek, uzyskując 2330
punktów. Wicemistrzem został
Bernard Mokrosz z Krzyżanowic (2078 pkt.), trzecie miejsce
zajął Gerhard Cwik z Bieńkowic
(1887 pkt.). Czwarty był Jarosław Darda z Zabełkowa, piąty
Krystian Cimała z Nowej Wioski.
Kolejne miejsca zajęli: Rudolf
Cwik z Tworkowa, Józef Kupiec
z Chałupek, Jan Reguła z Chałupek, Erwin Szweda i Stefan
Papior z Krzyżanowic.
Turniej Grand Prix Okręgu
Śląsk Południe wygrał Antoni
Wojaczek z Lysek, uzyskując
3204 punkty, drugie miejsce zajął Grzegorz Wojaczek z Lysek
(3055 pkt.), trzecie Mieczysław
Ferdyn z Rybnika (2886 pkt.).
Puchary i nagrody wręczyli
wójt gminy Grzegorz Utracki
i prezes Klubu Skata Sportowego "Krojc" Krzyżanowice Jarosław Darda.
(tb)

Mistrzostwa Europy w piłce
nożnej Francja 2016 już coraz
bliżej. Więc piłkarze niższych
klas ostro finiszują, żeby móc
bez przeszkód oglądać transmisje telewizyjne. Jak wygląda
więc sytuacja naszych drużyn
na finiszu rozgrywek?
Ze względu na łączenie drużyn z czterech województw –
Katowice, Opole, Wrocław, Zielona Góra – w jedną grupę III
Ligi, spaść musi z tej ligi co
najmniej 8 drużyn. W związku z tym niewiadoma jest ilość
spadków z klas niższych.
Grająca w klasie okręgowej ŚZPN Katowice drużyna
LKS Krzyżanowice, aktualnie
X miejsce i 33 punkty na koncie, musi się solidnie wziąć do
roboty i zdobyć jeszcze parę
punktów, żeby być pewnym
utrzymania się w tej klasie.
Prawie pewna awansu jest
jedenastka LKS Tworków liderująca w klasie A Podokręgu Racibórz (62 punkty), któ-

rej potrzeba tylko 5. punktów
w ostatnich 5. meczach. Na
VI miejscu plasuje się nasz
drugi reprezentant w tej klasie LKS Chałupki (43 punkty), który może być spokojny
o swój byt w tej klasie. Niestety
na XV przedostatnim miejscu
znajduje się trzeci przedstawiciel w tej klasie LKS Owsiszcze, który wiosną zdobył tylko
jeden punkt i ma ich na swoim
koncie 18.
W klasie B tegoż podokręgu
na II miejscu w tabeli z dorobkiem 47 punktów usadowiła
się drużyna LKS Bieńkowice.
W klasie C najlepiej radzi
sobie LKS Zabełków, II miejsce i 28 punktów, i duża szansa na awans. LKS Bolesław to
miejsce VI i 14 punktów, zaś
rezerwy LKS Tworków miejsce VII i zdobytych 12 punktów.
Drużyny młodzieżowe
• Juniorzy Starsi Podokręgu
Racibórz

• Grupa B: LKS Owsiszcze
12 punktów i III miejsce
• Grupa C: LKS Bieńkowice 0 punktów i IV miejsce
• Trampkarze Starsi III Liga
Rybnik -Racibórz: LKS
Tworków 15 punktów i IV
miejsce
• Trampkarze Starsi Podokręg Racibórz
• Grupa B: LKS Krzyżanowice 0 punktów i VI miejsce
• Grupa C: LKS Zabełków 9
punktów i III miejsce
• Młodzicy III Liga Rybnik
-Racibórz: LKS Tworków 21
punktów i IV miejsce.
Jak piszemy na wstępie,
rozgrywki mają się ku końcowi,
więc piłkarze – pełna mobilizacja do końca rozgrywek po to,
żeby jedni świętowali awans,
a inni cieszyli się z utrzymania.
Sytuacja z dnia 22.05.2016 r.
Jan Kubik
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REKLAMA

REKLAMA

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
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377377
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49,83
3249,
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63 24,
602104,
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976
tel. 32 419 61 86
- żałobnicy
503 519
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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

16 » Rozmaitości »

Maj 2016 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Z bibliotecznej
Na ten miesiąc proponujemy naszym Czytelnikom książki z gatunku powieści kryminalnej, thrillera, dreszczowca,
sensacji czyli utworu literackiego, który wywołuje nastrój
napięcia i grozy, o dynamicznej, sensacyjnej akcji, przenikniętej atmosferą tajemniczości, niekiedy z elementami
fantastyki. Zapraszamy do bibliotek.

półki

PASAŻER 23 – SEBASTIAN FITZEK

Akcja książki w dużej mierze toczy się na „Sułtanie Mórz”, luksusowym
wycieczkowcu, z którego znikają pasażerowie. Jednak nawet zanim
główny bohater Martin Schwarz postawi nogę na pokładzie – czytelnikowi będzie się zbierało na chorobę morską. Wszystko przez postać
głównego bohatera, ten policyjny psycholog po przejściach ma bardzo
specyficzne metody pracy. Już pierwsze sceny powieści utwierdzają
czytelnika w przekonaniu, że ten facet zrobi wszystko, by doprowadzić
sprawę do końca. I jak przystało na bohatera pokrzywdzonego przez
los, nie zawaha się przed niczym.

Myśl
Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.

Albert Einstein

Uśmiechnij się
Żona do męża strażaka wracającego nad ranem do domu: Znowu wracasz o trzeciej!
- Cóż, służba nie drużba. Sama wiesz...
- Tak, wiem, to już 27 pożar w tym miesiącu!


Policjant zatrzymuje wóz strażacki. Kierowca protestuje:
- Ależ panie władzo, przecież jedziemy do palącego się domu!
- Jak mówię, że za szybko, to za szybko! Palący się dom już minęliście!



ZAKLINACZ – DONATO CARRISI

Mrożący krew w żyłach thriller. Powieść przywołująca na myśl takie filmy, jak Milczenie owiec, Siedem i Szósty Zmysł. Sześć odciętych ludzkich rąk zakopanych w ziemi. Pięć zaginionych dziewczynek. Kim jest
szósta, niezidentyfikowana ofiara? Kiedy ją porwano? Czy istnieje choć
cień szansy, że jeszcze żyje? Na czele zespołu prowadzącego dochodzenie
w tej makabrycznej sprawie staje doktor Goran Gavila, cywilny kryminolog i wykładowca uniwersytecki. Do grupy dołącza młoda policjantka
Mila Vasquez, ekspert w odnajdywaniu zaginionych dzieci. Sadystyczny morderca bawi się z ekipą śledczą w „kotka i myszkę”, nieustannie
podsuwając jej nowe tropy.

SAMOTNY WILK – JOHN GRISHAM

Sebastian Rudd nie jest typowym prawnikiem. Rolę jego biura pełni kuloodporna furgonetka z dostępem do bezprzewodowego internetu, wyposażona w barek, małą lodówkę, skórzane fotele, broń ukrytą w schowku
i uzbrojonego kierowcę. Nie ma kancelarii, partnerów, współpracowników
i tylko jednego podwładnego, który pełni funkcję kierowcy, ochroniarza,
urzędnika sądowego i powiernika. Mieszka samotnie w małym, ale bezpiecznym mieszkaniu na ostatnim piętrze, którego głównym meblem jest
zabytkowy stół bilardowy. Popija burbona i nosi broń. Sebastian broni
tych, których inni prawnicy omijają szerokim łukiem. Dlaczego właśnie
ich? Ponieważ uważa, że każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu,
nawet jeśli on sam musi grać nieczysto, by osiągnąć ten cel.

OSACZONA – TESS GERRITSEN

Romans zakończony morderstwem, tylko kto zabił? Miranda czy może
ktoś inny? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź czytając książkę. W sumie prawie do samego końca nie jest znana tożsamość mordercy, co tylko
pobudza ciekawość. I jest to wystarczający pretekst by przeczytać całość. Na dodatek nawiązuje się "miłość" pomiędzy podejrzaną, a bratem
umarłego. Co z tego może wyniknąć? Na pewno coś ciekawego. Po drodze wychodzą na jaw mroczne sprawki prawie arystokratycznej rodziny,
z której pochodzi zamordowany. Po prostu nie da się nudzić z tą książką.

Ojciec do syna: – Jak ci idzie nauka angielskiego?
– Doskonale! Umiem już mówić „dziękuję”, „przepraszam”.
– Gratuluję! To nawet więcej, niż mówisz po polsku.


Z płonącego budynku strażak wynosi w ramionach piękną dziewczynę.
-Dziękuję panu, to był prawdziwy wyczyn!
-Rzeczywiście, nieźle musiałem się namęczyć, żeby nie dopuścić do pani żadnego z moich kolegów!


Do sypialni wpada mąż i wola do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!!!
Z szafy przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!


Zaalarmowana Ochotnicza Straż Pożarna zdjęła z przydrożnego wysokiego drzewa mocno przestraszoną blondynkę. Zapytana przez strażaków jak się tam znalazła, roztrzęsiona mówi: Chciałam zatrzymać jakiś samochód, żeby się dostać do miasta...
Jechała grupa kibiców, a ja zapytałam, czy mnie mogą podrzucić…


Sędzia w procesie rozwodowym: Czy na prawdę przeszkadzała pani gaśnica zawieszona na ścianie w pokoju?
- Nie tylko gaśnica, ale drabina w przedpokoju, w garażu stojący od miesięcy samochód
strażacki.


Policjant zatrzymuje kierowcę małego fiata, który jechał z nadmierną prędkością.
- Jechał pan jak do pożaru – zwrócił uwagę policjant.
- Jeszcze nie do pożaru, ale nigdy nic nie wiadomo, zostawiłem w domu dzieci bez opieki!

ZŁUDZENIE – CHARLOTTE LINK

Powieść jest pełna zwrotów akcji, tajemnic, niedomówień. Można się bać,
jeśli ktoś ma słabe nerwy. Można próbować wyjaśnić najważniejszą zagadkę – Kto zabił? Chociaż odpowiedź na to pytanie sama autorka dość
wcześnie nam zdradza. Dlaczego? Tę odpowiedź poznajemy nieco później.
Nie psuje nam radości czytania fakt, że można się domyślić wielu rzeczy.
A jeśli jeszcze czytelnik zna inne pozycje autorstwa Link, nie będzie miał
z tym żadnego problemu. Bo powieść tak czy tak przykuwa naszą uwagę,
bez względu na dość utarte już schematy, którymi posługuje się autorka.

CZERWONY KAPITAN – DOMINIK DAN

Akcja Czerwonego kapitana dzieje się w 1992 r., tuż po transformacji
ustrojowej. Komisarz Krauz prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa
popełnionego kilka lat wcześniej przez służby bezpieczeństwa. Trop
prowadzi przez służby kościelne i tajne organizacje StB i sięga… głębokiego średniowiecza. Komisarzowi Krauzowi przyda się znajomość
łaciny, nie tylko tej ulicznej… Na podstawie powieści powstaje właśnie
słowacko-czesko-polski film. W główną rolę detektywa Krauza wcieli
się Maciej Stuhr. Autor, rocznik 1955, jest od 25 lat czynnym detektywem wydziału kryminalnego słowackiej policji i konsultantem ds. kryminalnych ministra spraw wewnętrznych. Książki pisze po godzinach.
Nie pozwala się fotografować, nie bierze udziału w spotkaniach autorskich. Wszystkie jego powieści są oparte na prawdziwych śledztwach.

Liczba miesiąca
26,02

to czas w jakim drużyna OSP Bolesław wykonała zadanie bojowe
na Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Rudyszwałdzie

