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Dwie dekady współpracy
Krzyżanowice » Gmina Krzyżanowice zainaugurowała cykl wydarzeń
związanych z obchodami dwudziestolecia podpisania umów
partnerskich z czeskimi gminami Hać, Piszcz i Szylerzowice. Spotkanie
przedstawicieli gmin partnerskich – samorządowców, sołtysów,
przedstawicieli placówek oświatowych i organizacji społecznych
– rozpoczęło się w piątek 20 kwietnia od zwiedzania Zamku
Piastowskiego w Raciborzu i zabytkowego browaru, gdzie czescy
partnerzy poznali historię naszego regionu. Natomiast wieczorem
w Szymocicach odbyła się konferencja podsumowująca współpracę.
Czytaj na stronie 3
Na zdjęciu: aktualni starostowie gmin czeskich, wójt gminy Krzyżanowice oraz podpisujący pierwszą
umowę o współpracy – były starosta Haci Paweł Kotlarz i były wójt gminy Krzyżanowice Wilhelm Wolnik
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Dwie dekady współpracy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Wszystko to w ramach wspólnego projektu gmin partnerskich pn. „Partnerstwo i Rozwój” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa w ramach
„Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie
Interreg V-A Republika Czeska
– Polska 2014 – 2020. W ramach
projektu każda z gmin przygotowała szereg przedsięwzięć.
W gminie Krzyżanowice będzie
to jeszcze majowy koncert poświęcony pamięci Liszta i Beethovena oraz czerwcowy rajd
gmin partnerskich.
Podpisanie umów partnerskich nastąpiło 23 maja 1998
roku, sześć lat przed wstąpieniem naszych krajów do Unii
Europejskiej. W tym dniu ówczesne władze gminy Krzyża-

nowice podpisały również umowę z węgierską gminą Ratka.
O tym historycznym wydarzeniu oraz przyczynach sformalizowania współpracy opowiadali
na konferencji m.in. inicjatorzy
podpisania umów – wójt senior
Wilhelm Wolnik i emerytowany starosta Haci Paweł Kotlarz.
Podczas prezentacji wójt
gminy Grzegorz Utracki omówił
zakres i formy współpracy z sąsiadującymi czeskimi gminami.
Działania te dotyczą nie tylko
władz gmin, ale przede wszystkim poszczególnych placówek
oświatowych, instytucji i organizacji społecznych, a także indywidualnych mieszkańców. Są
to wspólne uroczystości i wydarzenia, m.in. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, zawody

sportowo-pożarnicze, turnieje
piłkarskich oldbojów, przeglądy teatrzyków przedszkolnych,
olimpiady sportowe młodzieży.
Intensywna współpraca
gmin przejawia się przede
wszystkim w realizacji polsko-czeskich projektów partnerskich finansowanych z funduszy europejskich, w tym wielu
inwestycyjnych, pozostawiających trwały ślad w naszym
najbliższym otoczeniu. Przykładem są drogi łączące polskie i czeskie miejscowości: Rudyszwałd – Hać czy Bolesław
– Piszcz, Hacka cesta z Krzyżanowic do Haci, a także infrastruktura turystyczna i sportowa – boisko wielofunkcyjne przy
szkole w Chałupkach, wieża widokowa na Granicznych Mean-

O współpracy opowiadali m.in. inicjatorzy podpisania umów – wójt senior Wilhelm Wolnik i emerytowany starosta Haci
Paweł Kotlarz

drach Odry i w tym roku realizowany projekt rewitalizacji ruin
zamku tworkowskiego i parku.
Gmina Krzyżanowice w ramach współpracy z gminami
czeskim zrealizowała w sumie
61 projektów transgranicznych
– do 2010 roku 25, pozyskując
2.674.000 zł środków zewnętrznych. Natomiast w latach 20112018 zrealizowano 36 projektów,
na które pozyskano 13.698.000 zł
środków zewnętrznych.
W sobotę na spotkanie z polskimi i czeskimi samorządowcami przyjechał Gabriel Tworuszka z Nadleśnictwa Rudy
Raciborskie i przedstawił multimedialny dokument „25 lat po
pożarze lasów w Kuźni Raciborskiej” – był to największy pożar
lasu w Polsce i Europie po II wojnie światowej. Po filmie uczestnicy spotkania, na zaproszenie
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie,
udali się do rudzkich lasów na
miejsce tragicznych wydarzeń
sprzed lat. Przewodnikiem był
Gabriel Tworuszka, który przybliżył zagadnienia gospodarki leśnej i łowieckiej na terenie nadleśnictwa oraz opowiedział o systemie i taktyce zabezpieczania
lasu przed pożarem i powiadamiania o zagrożeniach.
Podsumowując polsko-czeskie spotkanie można stwierdzić,
że korzyści z podpisania umów
partnerskich są obustronne.
Gminy partnerskie prowadzą
prężną współpracę międzynarodową. Aktywność ta obecnie
w głównej mierze jest związa-

na z możliwością korzystania ze
środków finansowych Unii Europejskiej, które są pozyskiwane i wykorzystywane na różne
projekty, w tym przedsięwzięcia
inwestycyjne, które przyspieszają rozwój transgranicznej infrastruktury. Najnowszym przykładem polsko-czeskiej współpracy
jest wspólny projekt „Ready to
help”, poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców gmin przygranicznych. Gmina Krzyżanowice zakupiła jeden samochód
pożarniczy oraz sprzęt, wyposażenie i mundury dla wszystkich
jednostek z gminy. Na realizację
tego projektu gmina otrzymała
z funduszy unijnych 994.550 zł.
Poza tym, tak jak na początku
polsko-czeskich kontaktów, partnerzy spotykają się na wspólnych uroczystościach i wydarzeniach i budujemy dobrosąsiedzkie relacje.
(tb)

KRÓTKO
28 marca

DPS w Krzyżanowicach odwiedzili jak
co roku przed świętami: wójt senior
Wilhelm Wolnik, wójt gminy Grzegorz
Utracki, kierownik OPS Adam Ochmański oraz dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek. Goście złożyli życzeniami
i obdarowali mieszkanki Różanego
Pałacu świątecznymi upominkami.

2 kwietnia

Odbyła się wielkanocna procesja konna w Bieńkowicach. Udział wzięli m
in. biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Podczas procesji ksiądz biskup poświęcił zabytkowy
krzyż przeniesiony z terenu budowy
zbiornika Racibórz Dolny do Bieńkowic.

3 kwietnia

W Szkole Podstawowej w Tworkowie
odbył się koncert z okazji jubileuszu
30-lecia zespołu tanecznego Uśmiech.
Wśród gości oklaskujących popisy taneczne byli m.in.: wójt senior Wilhelm
Wolnik, posłanka Gabriela Lenartowicz,
wójt gminy Grzegorz Utracki, przewodniczący rady Brunon Chrzibek, dyrektor
GZOKSiT Daria Wieczorek.

4 kwietnia

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie w sprawie scalania gruntów
w obrębie Krzyżanowice oraz wybór
do rady opiniującej zamianę gruntów.

5 kwietnia

W Katowicach zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda uczestniczył
w szkoleniu z zakresu nowego prawa wodnego.

9 kwietnia

Sekretarz gminy Małgorzata Krzemien uczestniczyła w Zgromadzeniu
Ogólnym Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego
w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

10 kwietnia

Wieża obserwacyjna na terenie
pożarzyska w Kuźni Raciborskiej

Wójt gminy spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z dyrektorem Wydziału Rozwoju w sprawach realizowanych oraz planowanych inwestycji drogowych i realizacji projektów.

Zwiedzanie Zamku Piastowskiego w Raciborzu – kaplica zamkowa

Zwiedzanie Zamku Piastowskiego w Raciborzu – grupa czeska

Pracownik Nadleśnictwa Rudy Raciborskie opowiedział o systemie i taktyce zabezpieczania lasu przed pożarem
i powiadamiania o zagrożeniach

Krzyż upamiętniający mł. kpt. Andrzeja Kaczynę i dh. Andrzeja Malinowskiego, którzy zginęli w pożarze
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Skutecznie sięgamy po unijne pieniądze
W dniu 15 marca odbyło się
11. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska
2014-2020, na którym zatwierdzone zostały dwa infrastrukturalne projekty gminy Krzyżanowice i partnerów.
Z każdym rokiem rośnie
liczb składanych wniosków,
większość gmin bardzo aktywnie odpowiada na ogłaszane
konkursy i składa wnioski aplikacyjne praktycznie dla każdego możliwego zadania. Dlatego
konkurencja wśród ubiegających się o środki unijne jak zwykle była ogromna. Tym bardziej
cieszy, że nasze dobrze przygotowane wnioski uzyskały pozytywną opinię i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Budowa ścieżki rowerowej
z dopuszczeniem ruchu maszyn rolniczych na ul. Odrzańskiej w Tworkowie. Początek na
skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej
z ul. Zamkową aż do połączenia z ul. Żwirową. Zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5m. Długość
trasy 454 m.

biegnącej po prawej stronie
DK 45 patrząc od strony Krzyżanowic w kierunku Tworkowa. Początek od ostatnich zabudowań w Krzyżanowicach (ul.
Tworkowska) do zjazdu z drogi
krajowej w ul. Krzyżanowską
w Tworkowie. Przebieg ścieżki
zaplanowano wzdłuż DK 45, poza pasem drogowym. Długość
ścieżki rowerowej – 1498m, sze2. Ścieżka rowerowa na tra- rokość – 3,5m.
sie Bieńkowice – Bolesław
Budowa ścieżki rowerowej
Po wybudowaniu ścieżek
z dopuszczeniem ruchu ma- zorganizowany zostanie rajd
szyn rolniczych od ul. Kowalo- rowerowy.
wej w miejscowości Bolesław
do ul. Młyńskiej w miejscowości Koszty kwalifikowalne całego
Bieńkowice. Początek na skrzy- projektu: 2.252.041,64 zł
żowaniu ul. Kowalowej z dro- Dofinansowanie: 1.914.235,39 zł
gą boczną, a kończy wlotem do Termin realizacji: kwiecień
ul. Młyńskiej. Zaprojektowano 2018 – marzec 2020
bitumiczną ścieżkę rowerową
PROJEKT: SZLAK GÓRNEJ o szerokości zmiennej 3,5 i 3 m.
Długość trasy – 1.383 m. Po obu PROJEKT: UDOSTĘPNIENIE
ODRY – ZIELONE ŚCIEŻKI
krawędziach ścieżki zaprojekto- ODRY I OLZY
POGRANICZA
Numer ewidencyjny projek- wano pobocze z kruszywa łama- Numer ewidencyjny projektu:
tu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0 nego o szerokości 0,5m. W ra- CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001233
001243
mach zadania planuje się mo- Partner Wiodący: Miasto BoPartner Wiodący: Gmina Lyski dernizację mostka dla pieszych gumin
Partnerzy: Krzyżanowice, Lyski, i rowerzystów na Psinie (maloKornowac, Lubomia, Hać, Vrze- wanie balustrad, remont chodsina, Szylerzowice, Bogumin
niczków- dojścia do mostka).

ZAKRES GMINY KRZYŻA- 3. Ścieżka rowerowa na traNOWICE:
sie Krzyżanowice – Twor1. Ścieżka rowerowa – Tworków
ków ul. Odrzańska
Budowa ścieżki rowerowej

OWICE

Partnerzy: Krzyżanowice, Bogumin, Ostrawa, Mszana, Gorzyce.
ZAKRES GMINY KRZYŻANOWICE:
1. Odcinek o długości około
830 m planowany do realizacji w pasie drogi krajowej
nr 78 na odcinku pomiędzy
Zabełkowem i Chałupkami.
2. Odcinek o długości około
230 m planowany do realizacji w pasie drogi krajowej
nr 45 w ciągu ul. Nowej, pomiędzy ul. Dolną i cmentarzem w Zabełkowie.
Po wybudowaniu ścieżek
zorganizowany zostanie rajd
rowerowy.
Koszty kwalifikowalne całego
projektu: 821.925,30
Dofinansowanie: 698.636,51
Termin realizacji: maj 2018
– grudzień 2019
Info: Referat funduszy
zewnętrznych i promocji
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Stan dróg na terenie gminy Krzyżanowice
Na ostatniej sesji radni debatowali nad stanem i potrzebami remontowymi dróg na terenie gminy Krzyżanowice. Do
tematu wprowadził wójt Grzegorz Utracki.
Dobra infrastruktura drogowa wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i na komfort życia
mieszkańców gminy, i szerzej
na wszystkich użytkowników
dróg, bo nie tylko mieszkańcy
gminy po nich się poruszają. Infrastruktura drogowa wpływa na
stan gospodarki obszaru, na którym się znajduje, świadczy o poziomie atrakcyjności regionu.

DROGI

Przez obszar gminy przebiegają dwie drogi krajowe – nr 45
i 78, prowadzące do przejścia
granicznego Chałupki – Bogumin, o łącznej długości 20,8 km,
będące w zarządzaniu i utrzymaniu Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
w Katowicach. Ponadto na terenie gminy znajduje się droga
wojewódzka o długości około
2 km. Jej zarządcą jest Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dróg powiatowych jest
8, a ich łączna długość wynosi
21,3 km. Zarządzanie nimi i ich
utrzymanie należy do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Pozostałe drogi należą do
kategorii dróg gminnych. Ich
łączna długość wynosi około
84,3 km. Większość z nich ma
nawierzchnię utwardzoną masą
asfaltową lub betonową.

DROGA KRAJOWA

Główny szkielet układu komunikacyjnego gminy Krzyżanowice – od Bieńkowic do Chałupek – to droga krajowa DK 45.
Krótki odcinek DK 78 z Chałupek do mostu w Olzie ma zdecydowanie mniejsze znacze-

nie. Ponieważ drogi prowadzą
do granicy, ruch samochodowy, szczególnie samochodów
ciężarowych, jest wzmożony.
W związku z tym niebezpieczeństwo związane z uczestnikami
ruchu drogowego jest na pewno zwiększone.
Od kilku lat władzom gminy udaje się porozumieć z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, by nawierzchnia dróg była systematycznie odnawiana,
remontowana, i być może nie
zadowala nas stan techniczny
całości, ale w ostatnich latach
sporo nakładek asfaltowych zostało wymienionych i są bardzo
dobrej jakości.
Osobnym problemem jest
budowa przy „krajówce” bezpiecznych chodników i przejść.
Od wielu lat wysyłane są monity
w tej sprawie, wójt gminy systematycznie interweniuje w generalnej dyrekcji. Najważniejszym
argumentem „strony przeciwnej” jest statystyka – brak ofiar
śmiertelnych, co oznacza, że
bezpieczeństwo jest zachowane. Wójt zapewnił, że w sprawie
chodników w Tworkowie, Zabełkowie, czy Roszkowie, nadal będzie monitował.

DROGA WOJEWÓDZKA

Kompleksowy remont drogi
wojewódzkiej DW 936 (ul. Kolejowa w Krzyżanowicach) wraz z
przebudową chodnika przeprowadzono pod koniec 2016 roku.
Udało się to zrealizować po kilku latach intensywnych starań
i zabiegów oraz spotkań i rozmów wójta gminy Krzyżanowice w Urzędzie Marszałkowskim
i Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Katowicach. Przebudowano
odcinek od skrzyżowania do
przejazdu kolejowego. Został
zdjęty również fragment, który
10 lat temu był już wyremonto-

wany. Dzisiaj cały odcinek drogi
ma wysoki standard, korzystają
z niego również mieszkańcy powiatu wodzisławskiego, jadący
w kierunku Raciborza.

drodze za kwotę 1.800.000 zł.
W 2018 roku gmina zabezpieczyła środki na przebudowę
chodnika przy ul. Bojanowskiej
i przy ul. Głównej w Tworkowie.

DROGI POWIATOWE

DROGI GMINNE

Każda z dróg powiatowych,
w mniejszym lub większym
stopniu, wymaga remontu. Gmina Krzyżanowice finansuje remonty dróg i budowę chodników
razem ze starostwem powiatowym w systemie 50/50 procent.
Rudyszwałd: tu droga powiatowa stanowi szkielet komunikacyjny – droga wjazdowa i wyjazdowa przebiegająca
przez całą wieś. Od dwóch lat
gmina posiada całą dokumentację (wykonaną z własnych środków) na remont kapitalny i budowę chodników. Jest to odcinek bardzo długi (zaczyna się
w Zabełkowie, ciągnie przez cały Rudyszwałd, Rakowiec i kończy w Chałupkach), częściowo
jest to droga międzynarodowa,
w związku z tym powiat nie ma
tak dużych środków na jej przebudowę. Jedyną szansą na remont jest programu odbudowy
dróg lokalnych, o co usilnie zabiegają władze gminy i powiatu.
Również droga od Krzyżanowic w kierunku Owsiszcz ma
mocno spękaną nawierzchnię,
a w Krzyżanowicach gruntownej przebudowy wymagają
chodniki – mimo, że gmina dba
o nie na bieżąco, jednak potrzeby są spore, a możliwości powiatu ograniczone.
W latach 2014-2017 gmina
Krzyżanowice współfinansowała zadania przy drogach powiatowych na kwotę 632.571,02 zł,
z udziałem powiatu raciborskiego (1.608.348,19 zł). W 2014 roku z programu „schetynówki”
przebudowano ul. Raciborską
w Tworkowie i chodnik przy tej

Większość dróg gminnych
została już utwardzona. Do
utwardzenia zostało 18 odcinków o różnej długości, od 30 m
do 400 m, co sukcesywnie będzie realizowane.
Wiele inwestycji na drogach gminnych zostało wykonanych ze środków zewnętrznych, z funduszu ochrony gruntów rolnych, programów RPO,
przy okazji polsko-czeskich projektów transgranicznych. Z tych
programów finansowano budowę dróg transportu rolnego
i ścieżek rowerowych. Gmina
sukcesywnie pozyskuje środki z programu usuwania klęsk
żywiołowych – w bieżącym roku jest to promesa w wysokości 208.000,00 zł. na utwardzenie
części drogi i placu przy OSP
w Krzyżanowicach.
Co roku gmina Krzyżanowice remontuje jedną z dróg
gminnych z rządowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Są przygotowane projekty
dróg oczekujące na odpowiednie programy, z których będzie
można je dofinansować, co na
bieżąco jest sprawdzane.

PROJEKTY DROGOWE

W ubiegłym roku udało się
zrealizować 5 projektów drogowych za kwotę 4.421.000 zł,
w 2016 roku „tylko” za
1.126.000 zł, natomiast w 2015
były to 3.000.000 zł, a w 2014
– 2.240.000 zł.
W bieżącym roku gmina
otrzyma z Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 dofinansowanie

do budowy ścieżek rowerowych:
Krzyżanowice – Tworków, Bieńkowice – Bolesław, Tworków ul.
Odrzańska. Koszt całego projektu to 2.252.041,64 zł, dofinansowanie – 1.914.235,39 zł. Z kolejnego programu transgranicznego zostanie dofinansowana
budowa ścieżki rowerowej z Zabełkowa do Chałupek oraz pomiędzy ul. Dolną i cmentarzem
w Zabełkowie. Koszt projektu to
821.925,30 zł, dofinansowanie
– 698.636,51 zł.
W sumie, w ostatnich 4 latach na drogi i ścieżki rowerowe wydano 13.838.000 zł, z czego 9 mln to dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.
Gminę czekają kolejne remonty dróg, budowa fragmentów chodników poprawiających
bezpieczeństwo. Priorytet mają
te drogi, które będą mogły uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, ponieważ im więcej środków
zewnętrznych gmina zdobędzie
i wykorzysta, tym więcej środków pozostanie w gminnym budżecie, które można wykorzystać
na inne cele, nie tylko drogowe.

POSUMOWANIE

Analizując infrastrukturę drogową w gminie Krzyżanowice, wójt stwierdził, że
w ostatnich latach stan dróg
gminnych znacznie się poprawił, i choć czekają nas jeszcze
remonty i wiele inwestycji, to
możemy wysoko ocenić zarówno stan dróg jak i bezpieczeństwo. Dobrym przykładem jest
„centrum przesiadkowe” przy
szkole w Bieńkowicach, gdzie
dowożone dzieci bezpiecznie
mogą wysiąść z autobusu. Zapewnił, że samorząd nadal będzie monitować w sprawach,
które wymagają poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
(tb)

Rewitalizacja za unijne pieniądze
Tworków » Ruszyły prace
przy budowie platformy widokowej na wieży w ruinach zamku w Tworkowie.
Rewitalizacja ruin tworkowskiego zamku to część transgranicznego projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca
odpoczynku i aktywności”, na
który gmina Krzyżanowice dostała dofinansowanie.
W jego ramach partnerzy:
gmina Krzyżanowice i czeska
gmina Szylerzowice utworzą infrastrukturę informacyjną, socjalną i techniczną. Po polskiej
stronie rewitalizacji poddane
zostaną ruiny zamku w Tworkowie. W istniejącą wieżę zamku wbudowana zostanie platforma widokowa, a w budynku
starej wozowni powstanie centrum obsługi turystów oraz sala konferencyjna. Rewitalizacja obejmować będzie również
wzmocnienie oraz zabezpieczenie części ruin, które przetrwały do naszych czasów, zwłaszcza w zakresie ich wzmocnienia

oraz zabezpieczenia zarówno
przed dalszym niszczeniem, jak
i w celu bezpiecznego udostępnienia ich zwiedzającym.
W Szylerzowicach natomiast,
zrewitalizowany zostanie budynek dawnej oranżerii. W zabytkowym budynku wykonanym
z żelaznego stelażu utworzony
zostanie punkt gastronomiczny.
Również najbliższe otoczenie przebudowywanych obiektów ulegnie zmianie: ogród przy
zamku w Tworkowie poddany
zostanie rewitalizacji polegającej na rozplanowaniu nasadzeń
roślinności, głównie drzew oraz
gatunków kwitnących, wykonaniu drenażu podmokłej części
parku oraz przebudowy i przeprojektowaniu cieków wodnych,
tak by zasilały one odtworzony
staw. Dodatkowo w parku pojawią się nowe ławki – ogród
zrewitalizowany zostanie w taki sposób, aby utworzyć w nim
ścieżkę zdrowia, wedle założeń Sebastiana Kneippa. W zachodniej części parku zaplano-

wano skarpę usypaną z ziemi Kwota umowy (wieża, wo- Dofinansowanie: 2.521.967,51 zł
i wzmocnioną elementami żel- zownia, rewitalizacja parku
Info: Referat funduszy
zewnętrznych i promocji
betowymi na której zlokalizo- w Tworkowie): 2.967.020,62 zł
wano dwie zjeżdżalnie i ściankę
wspinaczkową dla dzieci.
Podobnie, ogród przy pałacu w Szylerzowicach poddany
zostanie gruntownej rewitalizacji – odtworzona zostanie
fontanna z posągiem Neptuna,
znajdująca się przy pałacowych
schodach. Poza wymianą wanny
i odbudową systemu wodnego,
odrestaurowana zostanie również figura Neptuna oraz rzeźby
znajdujące się na terenie parku.
Projekt przewiduje także prace
związane z przywróceniem do
dawnej świetności bram, prowadzących do ogrodu.
Projekt „Szylerzowice
i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności” jest
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014-2020

KRÓTKO
11 kwietnia

Wójt gminy spotkał się z prezesem
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra oraz
przewodniczącym Rady Nadzorczej
w sprawie omówienia bieżących zadań.
Wójt gminy uczestniczył w Walnym
Zgromadzeniu LGD Morawskie Wrota
w Połomi oraz posiedzeniu Rady LGD
Morawskie Wrota.

12 kwietnia

Wójt gminy spotkał się ze starostą
raciborskim w sprawie planowanych
inwestycji i projektów dróg powiatowych w gminie Krzyżanowice.
W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wójt gminy Krzyżanowice
uczestniczył w spotkaniu dot. ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Odry-Rzeki Pozytywnej Energii”.

12-13 kwietnia

W gminie Lipowa wójt gminy Krzyżanowice wraz z pracownikiem referatu funduszy zewnętrznych i promocji
uczestniczył w spotkaniu Euroregionu Silesia polskich i czeskich gmin,
w ramach projektu realizowanego
przez euroregion pn.: Aktualizacja
i implementacja Strategii rozwoju
Euroregionu Silesia w latach 20142020”.

13 kwietnia

W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach
odbyło się spotkanie dla mieszkańców gminy zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany kotłów
oraz instalacji pomp ciepła i fotowoltaicznych z programu realizowanego przez Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego.

17 kwietnia

Sekretarz Gminy uczestniczyła
w konferencji Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

18 kwietnia

W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach
wójt gminy spotkał się z przedstawicielami Politechniki Szczecińskiej
w sprawie projektu dotyczącego regulacji rzeki Odry.

19 kwietnia

Wójt gminy uczestniczył w Walnym
Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Krzyżanowice.

20-22 kwietnia

Odbyła się konferencja z okazji 20-lecia partnerstwa gminy Krzyżanowice
z czeskim gminami Piszcz, Hać i Szylerzowice w ramach projektu „Partnerstwo i Rozwój” realizowanego
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A
Euroregionu Silesia. W konferencji
udział wzięli przedstawiciele partnerskich gmin czeskich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych
gminy Krzyżanowice.

23 kwietnia

Wójt gminy uczestniczył w Konwencie Wójtów Powiatu Raciborskiego
w Gminie Nędza, na którym omawiano sprawy dotyczące komunikacji zbiorowej oraz funkcjonowanie
i działalność PKS. Omawiano także zmiany w prawie łowieckim oraz
sprawy bieżące.

24 kwietnia

W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wójt gminy Grzegorz Utracki
spotkał się z wicewojewodą śląskim
Janem Chrząszczem w sprawach realizacji bieżących zadań.
Od 5 do 23 kwietnia we wszystkich
sołectwach odbywały się zebrania
wiejskie, podczas których wójt gminy
Grzegorz Utracki relacjonował zadania społeczne, gospodarcze, inwestycyjne realizowane w ubiegłym roku,
zadania bieżące oraz plany.
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Zakochana w śląskiej ziemi
O pani Marii Kostrzewie piszą nawet wiersze, więc kim
jest?
Rodowita tworkowianka, Ślązaczka, literatka, fotograf oraz
reporter. Mówi o sobie, że jest
rolnikiem na emeryturze z masą wolnego czasu, który poświęca na pisanie wierszy i fotografowanie przyrody, a także na wycieczki rowerowe. Robi aniołki
i figurki z masy solnej, piecze
ciasta. Uwielbia muzykę i taniec.
To osoba niezwykle medialna. Ze względu na swoje talenty i umiłowanie do gwary śląskiej jest chętnie zapraszana
na wszelkiego rodzaju spotkania, imprezy, warsztaty związane z lokalnymi tradycjami
i gwarą śląską, organizowanymi w gminie Krzyżanowice
i poza jej granicami. Opowiada
dzieciom w szkole lub przedszkolu o dawnych zwyczajach,
np. o skubaniu pierza i o kiszeniu kapusty, które kiedyś były
prawdziwym rytuałem. Swoje
pasje woli bardziej od plotek.
Nie marnuje ani chwili.
– Piszę po śląsku, a także
w języku literackim, w zależności od potrzeby i sytuacji. Po
śląsku piszę tak, jak mówię, bo
kiedy nie ma jeszcze zatwierdzonej pisowni, to chyba najlepsze wyjście – mówi. Ludzie
proszą ją nieraz o napisanie
okolicznościowych wierszy po
śląsku. – Siadam więc nieraz
rano z kawą, szukam pomysłów
i piszę, wtedy zapominam o caREKLAMA

łym świecie. Kiedy wracam do
rzeczywistości, to kawa jest już
zimna. Przypaliłam już też niejedną zupę – śmieje się Maria
Kostrzewa. Pisze także wierszyki do parafialnej gazetki.
Pani Maria jest bardzo aktywna publicznie, również
w przestrzeni wirtualnej. Możemy ją spotkać na Facebooku,
Twitterze, Naszej Klasie. W sieci publikuje swoje wiersze, zdjęcia i reportaże. Pierwszy artykuł opublikowała w 2000 roku.
Swoich czytelników ma w 28
krajach, nawet w Chinach.

W roku 2011 została wydana
jej pierwsza publikacja, którą
był zbiór wierszy pt. „Co w sercu śpiywo… co w duszy gro”.
Książka została opublikowana
w formie elektronicznej przez
amerykańskich wydawców
strony http://www.slonskogodka.com/books/marichen/index.
html. Niestety w związku z przebudową tej strony chwilowo jest
ona niedostępna.
Pani Maria uczestniczyła
w konferencjach organizowanych przez Ruchem Autonomii
Śląska pt. „Ślonski jynzyk serca”

– w Radlinie, Skrzyszowie, Tworkowie i Chałupkach. Dodatkowo występowała w radio Śląsk
w Kolonii oraz w Radio Vanessa.
W 2011 roku otrzymała dyplom oraz odznakę „Pszociela
Ślonski Godki” w stopniu brązowym nadawany przez Związek
Górnośląski, a w 2013 roku Nagrodę Wójta Gminy Krzyżanowice w dziedzinie kultury.
Z Marią Kostrzewą
o tym co w sercu śpiywo i co
w duszy gro rozmawiała
Teresa Banet.

Tworkowsko Poetka
W samym pojszczodku we wsi Tworkowa
miyszko se sama w chałupce wdowa
ona czasu nie marnuje
wszyndzi jom pełno po wsi karuje
siedzi na klachach u Erny, Kristy
kafej wypije zjy konsek zisty
z kamradkami szpacyruje
zomek, Urbanek pokazuje
żeby jom trefić w swoje chałupie
trza mieć szczynscio moc na kupie
rozmańte rzeczy ona tworzy
na poczekaniu wiersz ci ułoży
bery, bojki drzistać poradzi
jakżeś w potrzebie dobrze doradzi
czy je pogoda czy zachmurzone
biere aparat zdiyncia knipsuje
a wela uciechy z tego mo
zaroz na fejsbuka se to do
roz szpacerowałach Hrozom
toch jom trefiyła
jak przi knipsaniu ze sobom toczyła
lezie na strom, lygo na trowie
po dochtorach nie lyto a dbo o zdrowie
ze Szolcym na Vanessie razym drzistajom
bo te głupoty sztyjc w głowach majom
co chwila jakoś nagroda dostanie
bo ona rada ślonskie godanie
oblecze se kabot i mazelonka
kożdy se myśli że to je omka
a to je frela gryfno jak jo
na miano Marichen Kostrzewa mo.
Maria Zawadzka
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Segregacja ŚMIECI
Od 1 stycznia 2017 roku w celu utrzymania wysokości stawek
opłat za gospodarowanie odpadami wprowadzono na terenie
gminy Krzyżanowice ograniczenia ilościowe odbioru niektórych odpadów, i tak:
 ograniczono ilość gruzu przyjmowanego w ramach opłaty
wynikającej ze złożonej deklaracji do 1 tony rocznie,
 ograniczono ilość odbieranych odpadów zielonych do
240 l (3 worki 80-litrowe) na
1 zbiórkę,
 ograniczono odbieranie odpadów wielkogabarytowych
do 1 zbiórki w ciągu roku,
 zlikwidowano kontenery na
odpady zielone we wszystkich sołectwach.
W przypadku, gdy mieszka-

niec wyprodukuje w ciągu roku
więcej niż 1 tonę gruzu, czy też
więcej niż 3 worki (240 l) odpadów zielonych na jedną zbiórkę, można te odpady przywozić do PSZOK-u znajdującego
się w Zabełkowie. Wymienione
odpady (tj. gruz, odpady zielone) w ilości przewyższającej limit odbierane są tam odpłatnie. Zwracamy w tym miejscu
uwagę na to, że odpady zielone
nadające się do kompostowania,
powinny być we własnym zakresie przez mieszkańców kompostowane. Działanie takie przyczyni się w znacznej mierze do
utrzymania dotychczas obowiązujących stawek opłat.
Do PSZOK-u mogą mieszkańcy dowozić również odpady wielkogabarytowe oraz od-

pady styropianowe, przy czym ważna jest współpraca między
odpady wielkogabarytowe od- mieszkańcami a gminą.
bierane są nieodpłatnie, styroWielkie znaczenie ma tutaj
pian zabrudzony lub czysty po- kilka czynników, mianowicie:
chodzący z remontu – odpłatnie,  rzetelne i uczciwe wskazynatomiast styropian pochodząwanie w deklaracjach ilości
cy z opakowań sprzętów AGD
osób zamieszkałych na niei RTV – nieodpłatnie.
ruchomości i „produkujących” odpady,
 terminowe uiszczanie opłat
Adres i godziny otwarcia
PSZOK-u
wynikających ze złożonej deZabełków ul. Zagumnie
klaracji,
Pn-Pt: 9.00-17.00
 prawidłowa selekcja odpaSobota: 9.00-12.00
dów (z roku na rok obserwujemy słabnący poziom segreAby system gospodarki odgacji poszczególnych frakcji
padami na terenie naszej gminy
odpadów, w kuble na odpady
funkcjonował na jak najlepszym
zmieszane znajduje się wiepoziomie, przy możliwie długim
le odpadów, które powinny
utrzymaniu dotychczasowych
znaleźć się w workach na
stawek opłat za gospodaroselektywną zbiórkę, ponadwanie odpadami niezmiernie
to w kuble ląduje duża ilość

gruzu i odpadów zielonych,
co nie może mieć miejsca,
gdyż odpady te podlegają selektywnej zbiórce. Mieszkańcy, u których potwierdzi się
nieselektywne zbieranie odpadów, przy ustawowym obowiązku selektywnej zbiórki
będą płacić stawki wyższe
tj. 20zł/osobę/m-c.),
 oddawanie odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach odrębnej umowy, a nie
w strumieniu odpadów oddawanych z tytułu złożonej deklaracji. Oddawanie odpadów
firmowych przy zbiórce odpadów z gospodarstw domowych
doprowadzi do konieczności
podniesienia stawek opłat
wszystkim mieszkańcom.

Gmina podejmuje szereg działań mających na celu
uszczelnienie systemu oraz
poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców po to, by
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu przy zachowaniu relatywnie niskiej opłaty i optymalnej częstotliwości
odbioru odpadów. Przeprowadzane są kampanie edukacyjne
w szkołach i przedszkolach, kontrole u osób nieuczciwie postępujących z odpadami, konieczna
jest jednak również dobra wola i zaangażowanie wszystkich
mieszkańców we wspólne dobro,
jakim jest środowisko naturalne.
Poniżej przypominamy jak
prawidłowo segregować odpady.

WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO

WOREK KOLORU BIAŁEGO / ZIELONEGO

WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO

WOREK KOLORU BRĄZOWEGO

POJEMNIK CZARNY (KUBEŁ)

WRZUCAMY: opakowania PET, HDPE, LDPE, PE, PP (na każdym
opakowaniu umieszczony jest znaczek) np. butelki po napojach,
opakowania po płynach do prania, płukania, szamponach, opakowania wielomateriałowe (mleko, sok), plastikowe pojemniki, kubki
(jogurt, kapsle, zakrętki), folie opakowaniowe, reklamówki, woreczki
foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z plastiku (miska, wiadro), puszki po napojach z aluminium, puszki po konserwach, pokrywki ze słoików, puszki po aerozolach i drobny złom metalowy

WRZUCAMY: szklane słoiki bez zakrętek, butelki szklane białe i kolorowe bez korków, zakrętek
i pierścieni, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami (w kartonie
zabezpieczającym przed przecięciem worka)

WRZUCAMY: gazety, magazyny, katalogi, prospekty, papier do pisania, zeszyty,
książki, kartony, książki telefoniczne, torebki i worki papierowe, pudełka tekturowe, tekturę falistą

WRZUCAMY: zeschłe rośliny, skoszoną
trawę, liście lub ziemię z przesadzania
kwiatów, drobne gałęzie, trociny

WRZUCAMY: odpady pozostałe po
sortowaniu, czyli wszystko co nie
może być w workach i nie jest odpadem niebezpiecznym lub zbieranym selektywnie w Punkcie Zbiórki
Odpadów Selektywnie Zbieranych
w Zabełkowie), wychłodzony popiół

NIE WRZUCAMY: art. wykonanych z połączeń tworzyw z innymi
materiałami, puszek po farbach, smarach, środkach ochrony roślin,
opakowań po olejach spożywczych i olejach silnikowych, opakowań po farbach, chemikaliach, płyt CD, pieluch jednorazowych (typu pampers), folii budowlanej i styropianu, tapet, foliowych opakowań produktów spożywczych mrożonych i niemrożonych, tworzyw
piankowych, szyb pleksi, zabawek, artykułów AGD i RTV, tworzyw
sztucznych zastosowania medycznego, elementów karoserii samochodowych, akumulatorów i baterii

NIE WRZUCAMY: ceramiki (fajans, porcelana,
naczynia typu arco, talerze, doniczki), szkła
budowlanego (okna, luksfery, szkło zbrojone),
luster, kryształów, kieliszków, szklanek, żarówek, lamp, szyb samochodowych, opakowań
po lekach

NIE WRZUCAMY: kartonowych opakowań powleczonych folią, zabrudzonego
i tłustego papieru, kalki, folii, torebek
plastikowych, opakowań po środkach
chemicznych, materiałach budowlanych,
tapet, zużytych ręczników papierowych,
chusteczek higienicznych oraz środków
higieny osobistej

NIE WRZUCAMY: nie wylewany resztek
soków, olejów, zup i innych płynów, kości
i ich resztek, torebek plastikowych i opakowań po żywności, resztek żywności surowej jak i przetworzonej w tym żywności
przeterminowanej, owoców, warzyw, sera,
mięsa, wędlin, skorupek z jajek, fusów z
kawy i herbaty, obierek, pieczywa i ciastek

NIE WRZUCAMY: opony, gorący popiół, śnieg, lód, gruz, szlam,
substancje toksyczne, żrące, chemikalia, leki, termometry, strzykawki, igły, baterie, akumulatory,
elektro śmieci

UWAGA: Butelki, puszki, pojemniki należy uprzednio dobrze wypłukać i zgnieść. Odpady zbierane selektywnie muszą być wolne od zanieczyszczeń. Przypominamy, że kupując nowy
sprzęt RTV, AGD, opony i akumulatory „stary”, z którego już nie korzystamy zwracamy w ramach wymiany.

REKLAMA

Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK
Tworków, ul. Zamkowa 52
Rejestracja telefoniczna
602 456 747 / 32 419 91 81
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W Bieńkowicach prosili o urodzaje

Bieńkowice » pól, który odbywa się w świąteczny poniedziałek, zachował swą niezmienną
formę. Jego uczestnicy wraz
z gospodarzami i zaproszonymi gośćmi wyruszyli spod kościoła pw. Wszystkich Świętych
w Bieńkowicach.
Na pierwszym miejscu jechali jeźdźcy z krzyżem opasanym stułą, następnie wóz z gospodarzami, pozostali jechali
parami lub trójkami. W bryczkach m.in: biskup pomocniczy

diecezji opolskiej Rudolf Pierskała, ksiądz proboszcz Krystian Giemza, Andrzej Szczeponek – dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, sołtys Roman
Herber, przewodniczący rady
gminy Brunon Chrzibek oraz
wójt gminy Grzegorz Utracki
i zastępca Grzegorz Swoboda.
Na czele procesji maszerowała orkiestra dęta.
Ten piękny zwyczaj przycią-

ga tłumy oglądających, a i koni biorących udział w procesji
jest co roku niemało. W tegorocznej procesji można było podziwiać 66 koni w zaprzęgach
oraz dosiadanych przez jeźdźców i amazonki z naszej gminy,
sąsiednich miejscowości powiatów raciborskiego i wodzisławskiego oraz z Czech.
Z modlitwą i śpiewem, objeżdżając konno pola, przystając
przy polnych krzyżach, procesja zatrzymała się przed kapli-

cą św. Urbana, aby modlić się
o urodzaj, pomyślność i ochronę przed klęskami żywiołowymi. Podczas procesji ksiądz biskup poświęcił zabytkowy krzyż
przeniesiony z terenu budowy
zbiornika Racibórz Dolny do
Bieńkowic.
Tradycja nakazuje, by procesję zakończyć wspólnym wyścigiem, a jego zwycięzca – jak
sądzono – pierwszy zwiezie
zboże do stodoły. Tak więc na
rogatkach wsi odbyła się goni-

twa, w której jeźdźcy dwójkami
lub trójkami, pośród ogromnego
aplauzu licznie zgromadzonych
widzów, starali się udowodnić
kto jest lepszym jeźdźcem
i czyj wierzchowiec jest szybszy. Po gonitwie jeźdźcy, wszyscy uczestnicy procesji i mieszkańcy Bieńkowic udali się do kościoła na nabożeństwo, któremu
przewodniczył ksiądz biskup.
Kiedy po procesji i wyścigach
zmęczone rumaki odpoczywały
w swoich stajniach, jeźdźcy podążyli na poczęstunek do restauracji Rege. Tam też wójt gminy
oraz sołtys dziękowali uczestnikom procesji i wręczyli wszystkim pamiątkowe statuetki. Specjalne wyróżnienie w postaci
pucharu otrzymał Gerard Grzibek – najwierniejszy uczestnik
Wielkanocnej Procesji Konnej
w Bieńkowicach. Puchar dla najwierniejszego uczestnika Wielkanocnej Procesji Konnej w Bieńkowicach otrzymał także Andrzej
Pustelnik, historyk i fotograf, towarzyszący z aparatem bieńkowickiej procesji od kilkudziesięciu lat. Pucharem została też
wyróżniona najmłodsza uczestniczka procesji Martyna Janulek z Godowa, jadąca na kucu
szetlandzkim imieniem Lucjan.
W trakcie procesji i podczas
wyścigów nad porządkiem i bezpieczeństwem jeźdźców oraz

widzów czuwali strażacy z miejscowej jednostki OSP. Organizacja i oprawa uroczystości jest
zasługą Rady Sołeckiej wsi
Bieńkowice, której przewodzi
sołtys Roman Herber.
Przygotowania do tego niezwykłego wydarzenia odbywają
się na długo przed Wielkanocą.
Piękna, lśniąca sierść koni, wyczesane i przyozdobione grzywy, wypolerowana uprząż, a także galowe stroje jeźdźców wymagają czasochłonnych zabiegów na wiele dni przed procesją.
Dziś większość koni, które niegdyś na co dzień służyły człowiekowi, hoduje się specjalnie
na takie okazje jak procesja. Zanikająca dziś w kulturze tradycja wielkanocnych objazdów pól,
cieszy się ciągle ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród
samych uczestników, jak i osób
przyjeżdżających spoza gminy.
W sąsiednich miejscowościach
tradycja przeszła w pościg za
jak najliczniejszym udziałem
koni i jest imprezą komercyjną, natomiast w Bieńkowicach
procesja konna to nadal ważna uroczystość religijna. Bez
zaangażowania i pasji kultywowania tradycji, a przede wszystkim pracy wielu mieszkańców
Bieńkowic procesja nie przetrwałaby do dziś.
(tb)
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30 lat minęło...

zespół taneczny Uśmiech
świętował jubileusz
Tworków » We wtorek tuż
po świętach zespół taneczny
Uśmiech obchodził swoje 30.
urodziny. Na widowni zasiedli
rodzice, krewni, fani oraz daw-

dząca zespół Ilona Świerczek
dziękowała władzom gminy
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów zespołu, przede wszystkim rodzicom,

też nowe układy w wykonaniu
pięciu grup wiekowych oraz występy zaprzyjaźnionych zespołów tanecznych.
Wśród gości oklaskujących

ni członkowie zespołu. Wśród
zaproszonych gości były władze gminy i powiatu oraz osoby
współpracujące z zespołem. Na
jubileusz przyjechała, mieszkająca teraz w Niemczech, założycielka Maria Berlik. Były kwiaty,
życzenia, listy gratulacyjne oraz
gorące oklaski po występie, który trwał prawie 2 godziny.
Podczas koncertu prowa-

którzy pomagają we wszystkich
sprawach i bardzo angażują się
w życie zespołu. Dla nich były
medale „Uśmiechu”.
Jubileuszowy koncert rozpoczął „zrekonstruowany” układ
taneczny w wykonaniu pierwszego składu zespołu, i tu niespodzianka – zatańczyła Ania
Wyszkoni, która była tancerką
w Uśmiechu. W programie były

popisy taneczne byli m.in.: wójt
senior Wilhelm Wolnik, posłanka Gabriela Lenartowicz, wójt
gminy Grzegorz Utracki, przewodniczący rady Brunon Chrzibek, dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek, radni, przedstawiciele firm i instytucji wspomagających Uśmiech oraz delegacje
zaprzyjaźnionych zespołów tanecznych. Na jubileusz przyje-

chał także Stanisław Rewieński,
prezes Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich.
Działający przy GZOKSiT
w Tworkowie zespół taneczny
Uśmiech powstał w sierpniu
1988 roku z inicjatywy Marii
Berlik, ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich
w Tworkowie, Piotra Kraiczka

– dyrektora GOK-u oraz sióstr
Aldony Krupy-Gawron i Ilony Świerczek. Po udanym debiucie na Dożynkach Gminnych
w Krzyżanowicach prowadzeniem zespołu zajęła się Ilona
Świerczek, która kieruje nim do
chwili obecnej. W latach 90. zespół specjalizował się w kategoriach tańca disco i dance show,
od dziesięciu lat jest jednym

z najlepszych zespołów mażoretkowych w Polsce. W przypadku „Uśmiechu” próby i trening
to nie tylko nauka i tworzenie
choreografii. To także spędzanie razem czasu w rodzinnej atmosferze, przepełnionej radością z pracy i wzajemną pomocą.

ności od zainteresowań każdy
stara się nadać odmienny wyraz
swojemu otoczeniu. Czyli co komu się podoba i co komu pasuje...

Takie wnioski można wyciągnąć po ostatniej wycieczce, na
jaką wybrały się panie z kół gospodyń wiejskich z Tworkowa,
Krzyżanowic i Bieńkowic.
Wiosenna wyprawa do szkółek i szklarni w okolice Bielska-Białej po kwiaty, zioła i krzewy
ozdobne to wieloletnia tradycja.
Tak więc i w tym roku ogrody
w naszej gminie wzbogacą się
o nowe okazy flory.
Sporym zainteresowaniem
pań cieszyły się pięknie kwitnące wiosną rododendrony, migdałowce i japońska wiśnia. Powodzenie miały też iglaki i borówka
amerykańska oraz wszelkiego
rodzaju kwiaty: paprotki i sasanki, surfinie, anturium w kolorach tradycyjnych – białym,
czerwonym oraz niebanalnym
fioletowym. Wiele pań urzekło

piękno egzotycznych orchidei
i trudno było się oprzeć, aby ich
nie kupić.
Po kwiatowych zakupach autobus z gospodyniami udał się
do Wisły Malinki, gdzie panie
wyciągiem krzesełkowym wyjechały na skocznię narciarską
i podziwiały panoramę Beskidu Śląskiego. Z Wisły wycieczka udała się do Pierśćca, gdzie
znajduje się największe polskie

sanktuarium św. Mikołaja. Tam
też miejscowy proboszcz odprawił mszę św. w intencji gospodyń z gminy Krzyżanowice.
Pełna pozytywnych wrażeń
wycieczka została dofinansowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą przy Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach.

Trendy w ogrodzie
Moda ogrodowa, tak jak
odzieżowa, ulega ciągłym przeobrażeniom. Zmieniają się materiały, kolory, style. Jednak co

jakiś czas wracają do łask zapomniane krzewy, ozdobne drzewka, kwiaty ogrodowe czy balkonowe. A tak naprawdę w zależ-

(tb)

(tb)
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Z wizytą w Seeshaupt
Chałupki » To już piąty raz,
kiedy grupa uczniów z SP
w Chałupkach wraz z nauczycielami odwiedziła naszą partnerską gminę Seeshaupt niedaleko Monachium w ramach
współpracy gmin Krzyżanowice – Seeshaupt.
15 uczniów, głównie klasy
czwartej i piątej, z dwoma opiekunami: panią Marią Gołąbek
i Violettą Nowak oraz dyrektor
szkoły w Chałupkach Barbarą
Tomczyk przebywało, dzięki zaangażowaniu i pomocy władz
tych dwóch gmin, w malowniczym Seeshaupt. Od 21 do 26

marca mieliśmy okazję poznawać siebie nawzajem, nasze
kraje, kulturę i tradycję. Przełamywaliśmy bariery językowe
i łamaliśmy wszelkie narodowe
stereotypy. Zacieśnialiśmy partnerstwo i przyjaźń między naszymi krajami i gminami.
Jak zawsze bardzo ciepło
zostaliśmy przywitani i po zakwaterowaniu w przepięknym,
rodzinnym hotelu Garni Sterff,
udaliśmy się na długi spacer po
okolicy. Pogoda i humory, mimo długiej podróży, dopisywały.
Kolejny dzień był bardzo pracowity. Tuż po śniadaniu odwie-

dziliśmy goszczącą nas szkołę podstawową. Czekali na nas
wszyscy uczniowie i nauczyciele na czele z panią dyrektor. Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny,
a my wręczyliśmy im przywiezione prezenty. Potem podzieleni na grupy udaliśmy się na lekcje, na których między innymi
przygotowywaliśmy w mieszanych grupach międzynarodowych materiały na mszę w lesie. Najbardziej ekscytującym
punktem programu tego dnia
był pobyt u rodzin. Dzieci polskie spędziły całe popołudnie
u swoich niemieckich przyjaciół. Po powrocie wymieniały
się wrażeniami, opowiadały co
robiły. Tego dnia wspólnie zjedliśmy również kolację w miejscowej pizzerii.
W piątkowe przedpołudnie
udaliśmy się razem do lasu
szkolnego na leśną mszę. Brnęliśmy ponad godzinę w śniegu,
co dzieciom sprawiło bardzo
dużo frajdy. Przed mszą nastąpiło uroczyste sadzenie przez
dzieci polskie i panią dyrektor
drzewka naszej gminy. Mszę
sprawował uczący w szkole pastor ewangelicki i dzieci do tego
przygotowane. Po mszy dzieci szukały gniazdek zajączka,
w których znalazły słodycze. Po
powrocie zjedliśmy obiad i przygotowywaliśmy palmy wielkanocne. Wieczorem tego samego
dnia uczestniczyliśmy w bardzo
wyjątkowym bawarskim wydarzeniu. Na miejscowej scenie

wystawiana była tradycyjna bawarska komedia. Mieliśmy okazję usłyszeć bawarski dialekt
i uczestniczyć w tradycji bawarskiego biesiadowania.
W sobotę po śniadaniu udaliśmy się do skansenu wsi bawarskiej. Tam między innymi
samodzielnie ubijaliśmy masło,
które potem degustowaliśmy.
Pogoda dopisywała, a więc również podziwialiśmy niezwykłe
alpejskie krajobrazy. Wieczór tego dnia był również bardzo wyjątkowy. Pojechaliśmy na sanki.
Sami musieliśmy wspiąć się na
górę, gdzie najpierw posililiśmy
się, a potem zjechaliśmy. Dzieci
były przeszczęśliwe.
W niedzielny poranek udaliśmy się na mszę z własnoręcz-

nie przygotowanymi palmami,
a zaraz po obiedzie na wycieczkę do muzeum „Buchheima”,
gdzie podziwialiśmy, oprowadzani przez przewodnika, sztukę współczesną. Tam również
zjedliśmy przepyszny podwieczorek. Wieczór tego dnia był
jednak smutny. Nastąpiła pożegnalna kolacja, w której brali udział przedstawiciele gminy i nauczyciele zaangażowani
w wymianę.
Po śniadaniu w poniedziałek,
udaliśmy się z wizytą do Urzędu Gminy Seeshaupt, gdzie
burmistrz Seeshaupt Michael
Bernwieser opowiadał nam o
swoim miejscu pracy, gminie
i jej mieszkańcach. Zostaliśmy
obdarowani albumami o gminie

i słodyczami. Pożegnaliśmy się
z naszymi niemieckimi opiekunami, podziękowaliśmy za serdeczną gościnę oraz niesamowite przeżycia i niestety musieliśmy udać się w drogę powrotną.
Cali, zdrowi i pełni pozytywnych
myśli i energii dotarliśmy na
miejsce późnym wieczorem.
W tym miejscu w imieniu nauczycieli oraz przede wszystkim
dzieci chcieliśmy jeszcze raz podziękować władzom gminy, na
czele z wójtem gminy Krzyżanowice Grzegorzem Utrackim,
za możliwość uczestniczenia
w takim wydarzeniu oraz możliwość zdobywania nowych doświadczeń.
Violetta Nowak
– SP w Chałupkach

Camera obscura i fotografia otworkowa
Tworków » Pomysł na zajęcia Koła Naukowego „Kopernik,” działającego przy Szkole
Podstawowej w Tworkowie, pt.:
„Camera obscura i fotografia
otworkowa” powstał po obejrzeniu filmu „Cudowny chłopak”.
Główny bohater, razem ze swoim
przyjacielem, wykonał taki właśnie projekt edukacyjny. Przygotowaliśmy się do zaplanowania
naszego zadania najpierw teoretycznie, przeglądając strony
internetowe z informacjami dotyczącymi camera obscura.

Camera obscura to urządzenie zbudowane z poczernionego
wewnątrz pudełka (dla zredukowania odbić światła). Na jednej
ściance znajduje się niewielki
otwór o średnicy dopasowanej
zależnie od wielkości kamery,
spełniający rolę obiektywu, a na
drugiej matowa szyba (matówka) lub kalka techniczna. Promienie światła wpadające przez
otwór tworzą na matówce odwrócony i pomniejszony obraz.
Wstawiając w miejsce matówki kliszę fotograficzną można

otrzymać zdjęcie. (źródło: wikipedia)
Obraz otrzymany za pomocą
camera obscura posiada następujące cechy: miękkość, łagodne
kontrasty, rozmycie i nieskończoną głębię ostrości, a wykonany na materiale barwnym – pastelową kolorystykę. Z uwagi na
te cechy obrazu camera obscura
bywa do dzisiaj wykorzystywana
w fotografii artystycznej.
Na tej samej zasadzie działa
nasze oko. Obraz który powstaje na siatkówce jest rzeczywisty,

pomniejszony i odwrócony. Dopiero w ośrodku wzroku znajdującym się w płacie potylicznym
mózgu jest on przetwarzany na
taki, jaki każdy z nas odbiera
(widzi?). Każde oko tworzy inny
obraz, łatwo można to zaobserwować zamykając oczy na przemian. Mózg odbiera informacje z
oczu i nakłada je na siebie. Dzięki temu widzimy trójwymiarowo, czyli przestrzennie. Widzimy
więc mózgiem – oko to tylko narząd, który rejestruje fale świetlne, załamuje je i skupia. Na siat-

kówce, podobnie jak na fotografii,
powstaje obraz dwuwymiarowy.
Bardzo dużo informacji można znaleźć na stronie: www.
pl.euhou.net/docupload/files/
KameraOtworkowa/praktyczne_kompendium_o_camerze_
obscurze.pdf. Camera obscura była wykorzystywana przez
malarzy. Pierwszym malarzem,
który tego dokonał był Johannes Vermeer (1632-1675). Rzutował on obraz z kamery na płótno, dzięki czemu przed malowaniem mógł wykonać precyzyjny
szkic. Tą techniką stworzył między innymi „Kobietę z wagą”,
„Geografa”, „Astronoma” czy
„Kobietę z naszyjnikiem pereł”.
Najciekawszą okazała się
strona www.matchboxpinhole.
com/index.html na której pokazano jak wykonać aparat fotograficzny – otworkowy z pudełka zapałek. Dodając do niego materiał światłoczuły można
zrobić prawdziwe zdjęcia. Postanowiliśmy to sprawdzić.
W piątek 6 kwietnia spotkaliśmy się po lekcjach zaopatrzeni
w odpowiednie materiały. Dwie
grupy wykonywały dwa zadania: aparat z pudełka zapałek
i camera obscura z dużego kartonu. Pogoda dopisywała, mogliśmy wyruszyć z gotowym apa-

ratem w plener. Eksperymentowaliśmy z czasem naświetlania
– od 1 sekundy do 3 minut. Kiedy
oddawaliśmy film do wywołania w profesjonalnym zakładzie
drżały nam serca. Co wyniknie
z naszej pracy? Kilka dni oczekiwania i oto efekty.
Wykonanie camera obscura z dużego kartonu zajęło nam
trochę więcej czasu. Po wymalowaniu pudła na czarno, przygotowaniu białego ekranu, musieliśmy odczekać aż wszystko
wyschnie. Potem były próby z dopasowaniem odpowiedniej wielkości otworu przez który wpada
światło tak, aby pojawiający obraz był ostry. Prace zostały ukończone dopiero 12 kwietnia. Od
piątku 13 kwiernia, uczniowie
i pracownicy naszej szkoły mogą sprawdzać jak działa camera
obscura. Ustawiliśmy ją na korytarzu, każdy może do niej wejść
i zobaczyć jak powstaje obraz.
Jest takie piękne powiedzenie „podróże kształcą”. Chcemy,
aby każde zajęcia naszego koła
były podróżą w inny zakątek nauki. I apelujemy do wszystkich:
nie siedźcie w domu! Podróżujcie i bądźcie mądrymi odkrywcami świata wiedzy.
Opiekunki KNK: Edyta
Obruśnik i Celina Hanczuch
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Podglądanie
gwiazd

Tworków » Ciekawe zjawiska,
które kryją się na niebie można
obserwować za pomocą nowoczesnych sprzętów. Mamy narzędzia, więc czas oddać się pasji obserwowania i fotografowania. Teleskopem można „łowić”
nie tylko najbliższe nam ciała
niebieskie, takie jak Księżyc czy
Słońce, ale również obiekty zaliczane do głębokiego nieba, czyli
gromady gwiazd, mgławice czy
galaktyki, w tym naszą Drogę
Mleczną.
Takim obserwacjom, pod koniec marca, oddawali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Tworkowie oraz dorośli sympatycy astronomii, podziwiając

gwiazdy i Księżyc przez teleskopy zakupione w ubiegłym roku
w ramach polsko-czeskiego projektu transgranicznego.
Podglądanie nieba było umawiane od dawna, jednak pogoda jest nieprzewidywalna i lubi robić niespodzianki. Wieczór
22 marca okazał się pogodny
i można było podziwiać nocne
niebo, i to co skrywają na nim
różne obiekty.
Największe wrażenie zrobił
na wszystkim Księżyc, gdzie
wręcz jak na dłoni widać było
jego strukturę – ciemne plamy (morza księżycowe) i jasne
obszary (wyżyny). Ponadto dało się zaobserwować gwiazdę

o nazwie Betelgeza – czerwonego nadolbrzyma w gwiazdozbiorze Oriona, dziesiątą pod
względem jasności gwiazdę
na nocnym niebie. A także Syriusza – najjaśniejszą i jedną
z najbliższych gwiazd, położoną w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Obserwacje prowadzone były z pomocą pana Dawida
Barteczko z Astohunters, zajmującego się popularyzacją
astronomii.
Popularyzacja astroturystyki na terenie gmin Krzyżanowice i Szylerzowice realizowana
jest w ramach projektu nr CZ
.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000228
pn. „Popularyzacja astrotury-

styki na polsko-czeskim pograniczu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa w ramach
Programu Interreg V-A Repu-

blika Czeska – Polska.
W ramach projektu zakupiono teleskopy oraz lornetki, które służą do obserwacji nocnego
nieba. Gminy wydały także materiały promocyjne oraz publi-

kacje pt. „Gmina Krzyżanowice
pod gwiazdami” i „Gmina Szylerzowice pod gwiazdami”, które
ukazują zabytki obu gmin pod
nocnym niebem.
(tb)

Myśli w poezji zawarte... Zajączek w przedszkolu
Bieńkowice » W dniu 9 marca ki poziom. Jury przyznało z każBieńkowice (opiekun: Edybieżącego roku w Szkole Podsta- dej klasy 1, 2 i 3 miejsce.
ta Kalisz),
 Klasa III – Dawid Mika SP
wowej w Bieńkowicach odbył się
XXII Gminny Konkurs Recyta- Uczniowie, którzy
w Bolesławiu (opiekun: Retorski. Tematem przewodnim zajęli pierwsze miejsca
nata Wolnik).
była „Szkoła w Poezji”. Udział w swojej kategorii:
brało 14 uczestników z klas I-III  Klasa I – Eliza Filip SP ZaPo występach na uczniów
spośród wszystkich szkół w gmibełków (opiekun:Ewelina oraz ich opiekunów czekał słodnie Krzyżanowice. Każdy uczestFuchs),
ki poczęstunek.
Info: SP w Bieńkowicach
nik zaprezentował bardzo wyso-  Klasa II – Julia Klimża SP

Chałupki » Dnia 28 marca
w naszym przedszkolu odbyło
się uroczyste Śniadanie Wielkanocne, w którym uczestniczyli przedszkolacy oraz obecni i emerytowani pracownicy
przedszkola. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w przygotowania do tych najważniejszych
świąt. Wykonały z nauczycielkami palmy świąteczne, stroiki, życzenia, ozdoby. Tego dnia dzieci
odświętnie ubrane, w bardzo
dobrych humorach usiadły do
pięknie przystrojonych stołów,
na których znajdowały się tradycyjne potrawy: baranek, jajka, szynka, chleb czy babeczki. O znaczeniu tych pokarmów,
jako symbolach świątecznych,
dzieci dowiedziały się na wcześniejszych zajęciach. Przed rozpoczęciem posiłku pani dyrektor, złożyła wszystkim ciepłe
wiosenne życzenia. Niektóre
przedszkolaki pierwszy raz samodzielnie obierały sobie jajko. Pogoda dopisała więc dzieci
udały się na przedszkolny plac
zabaw, gdzie czekała na nie niespodzianka. Wszyscy wyruszyli
na poszukiwanie smakołyków,
które miały być włożone przez

Zajączka do koszyczków ukrytych w krzakach, drzewach czy
zakamarkach ogrodu. Trzeba
przyznać, że Zajączek bardzo
sprytnie ukrył niespodzianki,
gdyż niektóre dzieci długo ich
szukały. Każdy jednak znalazł
słodki upominek. Mimo, że Zajączek szybko uciekł spod drzwi
przedszkola zostawiając dzieciom liczne wskazówki, zabawa

była przednia, sądząc po zadowolonych i uśmiechniętych twarzach dzieci. Każdemu przedszkolakowi udało się znaleźć
koszyk pełen słodkości.
Dziękujemy Pani Teresie
Juzek oraz Radzie Rodziców
Przedszkola w Chałupkach za
słodycze i niespodzianki.
Info: Przedszkole
w Chałupkach
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Sezon wędkarski rozpoczęty
Tworków » Piękna, słoneczna pogoda powitała wszystkich
zawodników, którzy stęsknieni
wędkarskich emocji po długiej
zimie przybyli nad staw Trzeciok w Tworkowie 22 kwietnia.
Zawody wędkarskie, zorganizowane przez PZW Koło nr 109,
rozpoczęły tegoroczny sezon.
W zmaganiach brało udział
trzydziestu trzech seniorów
i trzech kadetów. Pogoda nie
zawiodła, a ryby ze zmiennym
szczęściem dały się łapać na
haczyk. W zależności od stanowiska połowy były raz mniejsze,
innym razem większe. 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, kara-

sie i okonie, czasem lin i karp.
Na koniec dokładnie zważone
ryby w dobrej kondycji wróciły
z powrotem do wody.
Bezapelacyjnym mistrzem
zawodów rozpoczynających sezon wędkarski w gminie Krzyżanowice, deklasując nawet starszych wędkarzy, został kadet,
14-letni Dominik Więcek z wynikiem 7350 punktów. Drugie
miejsce w tej kategorii zdobył
Stanisław Rąpała (2630 pkt),
trzecie Piotr Pudzich (2210 pkt).
Najlepszym wędkarzem w
grupie seniorów został Marek
Szczeponek (4810 pkt), drugie miejsce zajął Marcin Suliga (4510 pkt), trzecie Krzysztof
Więcek (4300). Tuż za nimi byli:
Hubert Zygar, Zygfryd Miketa,
Krystian Wyględa i Jan Oczadły.
(tb)

Akcja zbierania śmieci wokół zbiorników wodnych
W sobotę, 14 kwietnia zarząd koła PZW 109 Krzyżanowice zorganizował akcję zbierania śmieci wokół zbiorników
wodnych. Nieczystości zbierano
wokół zbiorników 627 Roszków,
622 Kalny-Podtorowy oraz 623
Rogal-Brudny.
Udział w akcji wzięło czterREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

nastu członków krzyżanowickiego koła, w tym dwóch kadetów.
– Z przykrością stwierdzam, że
w tym roku zebraliśmy 40 worków o pojemności 120 litrów.
Jest to koszt około 400 złotych.
Zamiast preznaczyć te pieniądze na zarybianie, musimy zapłacić za śmieci. Zastanawiam

się, gdzie jest kultura osobista
tych ludzi, którzy podrzucają te
śmieci. Są i tacy, którzy przywożą śmieci z domu, skąd prawdopodobnie wynieśli takie nawyki
– mówi z żalem Kazimierz Rąpała, prezes koła.
Info: Koło 109 PZW
Krzyżanowice
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Gminne zawody w siatkówce
W marcu o miano najlepszej
drużyny siatkarskiej walczyły
zespoły dziewcząt i chłopców
ze szkół gminy Krzyżanowice.

GMINNE ZAWODY
W MINIPIŁCE SIATKOWEJ
CHŁOPCÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

piłce siatkowej chłopców szkół
podstawowych. System rozgrywek „każdy z każdym” zapewniał
sprawdzenie swoich umiejętności z każdą ze szkół w gminie.

Klasyfikacja końcowa
1. Krzyżanowice
2. Bieńkowice
13 marca szkoła podstawowa 3. Chałupki
w Chałupkach była gospodarzem 4. Tworków
tegorocznych zawodów w mini- 5. Zabełków

GMINNE ZAWODY
W MINIPIŁCE SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

3. Chałupki
4. Tworków
5. Zabełków

W Krzyżanowicach 16 marca GMINNE ZAWODY
rozegrano zawody w minipiłce SIATKÓWKI DZIEWCZĄT
siatkowej dziewcząt szkół pod19 marca w Bieńkowicach
stawowych.
odbyły się gminne zawody siatkówki dziewcząt. O miano najKlasyfikacja końcowa
lepszej drużyny rywalizowały
1. Krzyżanowice
wszystkie 4 gimnazja z gminy
2. Bieńkowice
Krzyżanowice. Zawody były bar-

dzo emocjonujące i zacięte dzię27 marca w Tworkowie odbyki wyrównanemu poziomowi po- ły się gminne zawody siatkówki
szczególnych zespołów.
chłopców.
Klasyfikacja końcowa
1. Krzyżanowice
2. Bieńkowice
3. Tworków
4. Chałupki

GMINNE ZAWODY
SIATKÓWKI CHŁOPCÓW

Klasyfikacja końcowa
1. Krzyżanowice
2. Tworków
3. Bieńkowice
4. Chałupki

(tb)

Żaki z Tworkowa na Kinder Cup Orzesze

15 kwietnia br. drużyna ża- ny turniej podsumował trener
ków młodszych LKS 05 Twor- zespołu Piotr Mucha.
ków uczestniczyła w Kinder
Cup w Orzeszu. Najmłodsi gra- Wyniki meczów
cze gminy Krzyżanowice zapre-  Estates Wodzislaw Śl. – LKS
zentowali się doskonale, wygry05 Tworkow 0:13
wając wszystkie mecze turnieju.  AP Kinder Orzesze – LKS 05
Wyniki bardzo cieszą, ale nie
Tworków 0:5
 FA Zabrze – LKS 05 Tworsą najważniejsze. – Cieszy nas
gra, to co już potrafimy, a kolejków 2:3
 AKS Mikołów – LKS 05 Tworne treningi czynią nas jeszcze
lepszymi w dążeniu do swych
ków 0:7
celów i marzeń – tak niedziel-  AP Kinder Tarnowski Góry

– LKS 05 Tworków 1:7
 AP Kinder Rybnik – LKS 05
Tworków 0:5
 LKS 05 Tworków – AP Kinder Orzesze II 7:1

Skład zespołu: Rafał Gawliczek, Kuba Kuhl, Armin Krzeschiwo, Błażej Pawlik, Kacper
Tarnowski, Pascal Drobny, Kuba Waliczek, Marek Puszer
Info: LKS Tworków

Pierwszoklasiści
Z WOLEJA

pasowani na uczniów
Piłkarska wiosna już w pełni. Aura w tym roku sprzyja
piłkarzom, tylko pierwsza kolejka została odwołana. Przyjrzyjmy się też klubom naszej
gminy, jak wystartowały nasze
drużyny.

Drużyny seniorów

Prawie we wszystkich naszych drużynach seniorów
nastąpiły personalne wzmocnienia.
Drużyna LKS Krzyżanowice, występująca w klasie
okręgowej ŚlZPN Katowice,
po dwudziestu kolejkach ze
zdobyczą 25 punktów zajmuje aktualnie XI miejsce w tabeli
i niestety znajduje się w strefie
zagrożonej spadkiem.

tualnie IV miejsce i 39 punkga Rybnik-Racibórz: LKS
tów, również po dwudziestu koTworków – VII miejsce i 6
lejkach. Druga nasza drużyna
punktów
LKS Chałupki, ze zdobyczą 16 • Juniorzy starsi Podokrępunktów, niestety zajmuje XV,
gu Racibórz: LKS Zabełków
przedostatnie miejsce.
– V miejsce i 0 punktów
• Juniorzy młodsi B1: LKS
W klasie B tegoż PodokręKrzyżanowice – I miejsce i
gu LKS Owsiszcze mające na
6 punktów
swoim koncie 27 punktów, w ta- • Juniorzy młodsi C2: LKS
beli zajmuje VIII miejsce, zaś
Krzyżanowice – VI miejsce
beniaminek tej klasy LKS Zai 1 punkt
bełków – 17 zdobytych punktów Ponadto drużyny żaków proi XII miejsce w tabeli.
wadzą LKS Tworków i LKS
Chałupki.
W klasie C z trzech naszych drużyn najlepiej radzi
To dopiero początek rozgrysobie LKS Bolesław – aktual- wek rundy wiosennej sezonu
nie I miejsce, 33 zdobyte punk- 2017/2018. Przed piłkarzami
ty i ogromne szanse na awans. do rozegrania jeszcze około
Drużyny rezerw LKS Tworków 10 kolejek. Życzymy naszym
– V miejsce i 16 punktów, zaś drużynom samych zwycięstw
LKS II Owsiszcze – VI miejsce i co za tym idzie jak najwyżi 11 punktów.
szych miejsc w tabeli.
Sytuacja z dnia 23.04.2018 r.

W klasie A Podokręgu Racibórz świetnie wystartowała
jedenastka LKS Tworków, która z meczu na mecz pnie się Drużyny młodzieżowe
w górę piłkarskiej tabeli – ak- • Juniorzy młodsi III Li-

Jan Kubik
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WYKONUJEMY INSTALACJE W RAMACH DOTACJI
GMINY KRZYŻANOWICE ORAZ WFOŚiGW KATOWICE
KOTŁY NA EKO GROSZEK KLASY 5
KOTŁY NA PELLET KLASY 5
KOTŁY GAZOWE
INSTALACJE SOLARNE

REKLAMA

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda
tel. 32 419 63 35,
tel. kom. 692 753 998

ul. Główna 13
47-450 Krzyżanowice

Kwiaciarnia KRYSTYNA

Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: kwiaciarnia.krystyna.bulenda@neostrada.pl

www.homeinstal.pl
biuro@homeinstal.pl

tel: (32) 414 75 44

BOGATY WYBÓR TRUMIEN
NAJTAŃSZA USŁUGA w NASZYM REJONIE
KARAWAN, TRAGARZE, KWIATY
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ ZWŁOK

REKLAMA

BIURO
RACHUNKOWE
SONIA SARNACKA

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH

Tworków ul. Długa 30a | tel. 508 247 697

REKLAMA

Zakres usług księgowych dla firm:
» księgi przychodów i rozchodów
» księgi handlowe (pełna księgowość)
» ryczałt i karty podatkowe
» ewidencje środków trwałych
» kadry i płace
» rozliczenia ZUS
» deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS
» prowadzenie spraw BHP w firmie
REKLAMA

Energia słoneczna
• systemy fotowoltaiczne
• kolektory słoneczne

Pompy ciepła

• HRC powietrze-woda
• CYLIA AIR do CWU

44-361 Syrynia, ul. 3-Maja 9
tel. 32 307 38 85, 696 438 166
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Z bibliotecznej
Zapraszamy do naszej biblioteki w Zabełkowie. Tam znajdziemy wiele nowości o różnej tematyce. Zaprezentujemy
tylko kilka tytułów, ale zapewniamy, że jest dla każdego coś
ciekawego. A zatem, do Zabełkowa po dobrą książkę.

półki

5 SEKUND DO IO – MAŁGORZATA WARDA

Akcja książki toczy się na dwóch planach – w realnym życiu i w grze, do której
wchodzi szesnastoletnia bohaterka Mika. W szkole Miki dochodzi do tragicznej w skutkach strzelaniny. Tylko ona widziała sprawcę. Dramat w liceum
mógł mieć coś wspólnego z kontrowersyjną grą, stworzoną w najnowszej
technologii, gdzie gracz odczuwa nie tylko temperaturę otoczenia, zapachy
i smaki, ale też ból. Może tam nawet przeżyć własną śmierć. Na prośbę policji Mika wkracza w wirtualny świat stworzony na wulkanicznym księżycu
Io. Czy i ona wpadnie w pułapkę niebezpiecznej gry? Jakie zagrożenia płyną
z maratonów gier, jak niebezpieczna jest anonimowość w Internecie? Z jakimi problemami borykają się dzieci mieszkające w rodzinach zastępczych, pogotowiach opiekuńczych i domach dziecka? Dająca do myślenia lektura dla nastolatków.

AŻ DO ŚMIERCI – JENNIFER L. ARMENTROUT

Aż do śmierci to opowieść kryminalna z potwornymi przeżyciami i miłością,
która jako jedyna daje nadzieję na przetrwanie kolejnych dni. Bo ci, którzy są
obok mogą okazać się naszymi największymi wrogami. I nigdy nie wiadomo
kiedy przyjaciel stanie się wrogiem. Sasha przeżyła piekło! Uciekła seryjnemu mordercy i by zapomnieć o traumatycznych wspomnieniach, postanawia
wyjechać. Zostawia matkę, przyjaciółkę i chłopaka. Po dziesięciu latach pragnie odzyskać stracony czas i wraca w rodzinne strony. Kiedy w miasteczku zaczynają znikać kobiety, Sasha wie, że przeszłość o niej nie zapomniała.
Kto jest zabójcą? Morderca powstał z martwych? Czy Cole, dawna miłość,
zdoła ocalić Sashe?

BYŁ SOBIE CHŁOPCZYK – EWA WINNICKA

Książka podzielona jest na trzy części. W części pierwszej zatytułowanej
„Kryptonim Jasiu” autorka opisuje zmagania cieszyńskiej policji nad rozwiązaniem sprawy nieznanego chłopczyka, którego zwłoki znaleziono w stawie.
Tu oprócz żmudnych policyjnych poszukiwań, mamy też parę fragmentów
listów, które napływały do komendy policji w Cieszynie od ludzi, którzy przypuszczają, że wiedzą kim jest odnaleziony chłopiec. W części drugiej „23 miesiące Szymona” poznajemy rodziców chłopca. To najbardziej wstrząsająca
część z całej książki, którą czyta się z niedowierzaniem, a w głowie czytelnika jest tylko jedna myśl: „jak tak można?!” Część trzecia „Będzin” to zapis
wydarzeń mający miejsce po aresztowaniu rodziców małego Szymona i jednocześnie zwieńczenie całości książki.

BYŁAM ŻONĄ SERYJNEGO MORDERCY – CATHY WILSON

Książka opisuje historię dotychczasowego życia Cathy Wilson, która była żoną Petera Tobina, seryjnego mordercy. W centrum akcji jest zawsze Cathy
– jej przeżycia i odczucia. Poznajemy ją jako małą dziewczynkę, córkę dziewczyny z tak zwanego dobrego domu, która zeszła na złą drogę i zaczęła zadawać się z niewłaściwymi ludźmi. Zaczęło się od wagarów i nastoletniej ciąży,
skończyło na narkotykach i brutalnej przemocy ze strony dilerów. Takie są
początki życia Cathy – z mamą narkomanką, najczęściej w głodzie, biedzie
i strachu przed oprawcami. Czasami do akcji wkraczają dziadkowie z pomocną dłonią – kupują mieszkanie, pożyczają pieniądze, ale w końcu wszystko
wraca do normy. Takie dzieciństwo determinuje psychikę i losy Cathy. Z poczuciem niższości, z tendencją do obwiniania się za całe zło świata staje się idealną kandydatką na przyszłą ofiarę. Jak to w życiu bywa, bardzo starając się by tak nie było, w dużej mierze
powiela życie swojej matki.

Myśl
Zawsze przebaczaj swoim wrogom – nic ich tak nie zdenerwuje.
Oscar Wilde

Uśmiechnij się
Pani w przedszkolu rozdała dzieciom rysunek kaczki z parasolem do pokolorowania.
Zbierając prace zauważyła, że Jasiu pomalował kaczkę na czerwono.
– Jasiu – pyta – ile razy w życiu widziałeś czerwoną kaczkę?
– Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem.

Klient: Jakie jest hasło do wi-fi?
Barman: Najpierw kup drinka
Klient: Ok, w takim razie piwo proszę.
Barman: Heineken będzie ok?
Klient: Tak, ile płacę?
Barman: 8 złotych.
Klient: Proszę. Więc jakie jest hasło do wi-fi?
Barman: Najpierw kup drinka. Wszystko małymi literami i bez spacji.

W piątek wieczorem pojechałem do monopolowego rowerem, kupiłem butelkę whisky i
włożyłem do koszyka przy rowerze. Przed wyjazdem pomyślałem, że jeśli spadnę z roweru, to butelka się rozbije i będzie szkoda. Postanowiłem więc natychmiast wypić całą
butelkę, zanim wrócę do domu.
I okazało się, że to była cholernie dobra decyzja, ponieważ w drodze do domu wywaliłem się siedem razy.

Spięcie na drodze. Wkurzony facet: Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?!
– Więcej razy od ciebie, debilu!

Pijany facet wraca do domu. Żona zaczyna awanturę i wymownie pokazuje palcem na
zegarek. Na co facet: Wielkie halo! Zegarek! Jak mój ojciec wracał do domu, to matka
na kalendarz pokazywała!

Chciałbym kupić synowi długopis na urodziny – mówi klient do sprzedawcy.
– To ma być niespodzianka? – pyta zdziwiony ekspedient.
– Tak, bo syn spodziewa się, że dostanie motocykl.

KUPIONA I SPRZEDANA – MEGAN STEPHENS I JANE SMITH

Wstrząsająca historia czternastoletniej Brytyjki Megan, która podczas wakacji w Grecji zakochała się w starszym od niej Albańczyku. To zdarzyło się
naprawdę! Dziewczyna została z ukochanym w Grecji, a jej matka wróciła do
Anglii. Gehenna trwała sześć lat! Ukochany zmusił ją do prostytucji, a potem
sprzedał handlarzowi żywym towarem. Megan przeżyła horror, przechodząc
z rąk do rąk, trafiając do kolejnych domów publicznych. Bita, gwałcona i poniżana, była zbyt przerażona i zastraszona, by szukać pomocy. Życie uratowali jej życzliwi ludzie ze szpitala, do którego w końcu trafiła. Niewiarygodne! W tym samym czasie jej matka przeprowadziła się do Grecji i nie miała
pojęcia, jaki los spotkał jej córkę... Megan opisała drastyczne szczegóły swojego życia seksualnej niewolnicy, by przestrzec inne naiwne dziewczyny, gotowe iść w nieznane
za głosem serca, zauroczone swoim pierwszym uczuciem.

MALI BOGOWIE. O ZNIECZULICY POLSKICH LEKARZY
– PAWEŁ RESZKA

Książkę Pawła Reszki można analizować z wielu perspektyw. W dużej mierze
są to zebrane pretensje do systemu, rządu i kolegów z branży. Lekarze z małych miasteczek narzekają na tych z dużych, lekarze z SOR na tych z POZ,
stażyści i rezydenci na etatowych pracowników, którzy od dawna pracują
w danych ośrodkach, a ci starsi na młodszych, że są leniwi i pragną tylko
pieniędzy. Swoje spostrzeżenia dokładają także członkowie władz Okręgowej
Izby Lekarskiej i urzędnicy Ministerstwa Zdrowia. Niezależnie od mroków
każdej praktycznie branży, nie sposób jednak ze spokojem czytać tę książkę
i nie przyznać w wielu miejscach autorowi racji. Kolejki do specjalistów (nie wiedziałam, że już
zapisują na 2041 rok! Rehabilitacja po zdjęciu gipsu ze skierowaniem PILNE za 7-9 miesięcy) to
kompletna porażka NFZ. W sumie jest to bardzo smutna opowieść, daje wiele do myślenia, jednocześnie pokazuje, co zrobić by przeżyć w tej dżungli jaką jest nasz system opieki zdrowotnej.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
13.838.000

zł to kwota jaką wydano z budżetu gminy na drogi i ścieżki rowerowe
w ostatnich czterech latach

