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Festiwal Orkiestr Dętych w Tworkowie
Tworków » Po raz szósty do Tworkowa zawitały orkiestry dęte. 10 czerwca na scenie przy Centrum Kultury podczas VI Międzynarodowego
Festiwalu Orkiestr Dętych zagrało sześć orkiestr: Gminna Orkiestra Dęta Gołkowice (Polska), Hornická Kapela - Havířov – Město (Czechy), Dechový
Orchestr Hradec nad Moravici (Czechy), Blach Kapela GOK Jasienica z Mazańcowic (Polska), Orkiestra Dęta Domu Kultury Lipnik (Polska),
Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” (Polska).
Czytaj na stronach 2
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Festiwal Orkiestr Dętych w Tworkowie
Dokończenie ze s. 1
Każda orkiestra miała do
dyspozycji 25 minut by zaprezentować się z jak najlepszej
strony i trafić w upodobania
muzyczne słuchaczy. Z tym nie
było problemu, bo repertuar
był urozmaicony. Zabrzmiały
przeboje muzyki rozrywkowej,
filmowej i poważnej, marsze
i tradycyjna „dechovka”, przeboje Luisa Armstronga i Heleny Vondráčkovej, szwedzkiej grupy ABBA, grającej
pop i hardrockowego zespołu AC/DC.

Orkiestrom dętym zazwyczaj towarzyszą mażoretki. Nie
zabrakło ich również na festiwalu. Swoje układy taneczne pokazały formacje tworkowskiego
zespołu Uśmiech oraz MAXI
Uśmiech, czyli rodzice tancerek.
Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych ma formułę konkursu. Zanim orkiestry
zaprezentowały się w Tworkowie, od rana w Domu Kultury
K3 w Boguminie odbywały się
przesłuchania. Jury w składzie: profesor Stanisław Śmietana – przewodniczący, dr Milan

Bystroň i dr Aldona Ślusarz – Město – kapelmistrz Jaroslav
członkowie jury, wyłoniło zwy- Šindel
cięzców.

I miejsce

Gminna Orkiestra Dęta
Gołkowice – dyrygent Ryszard
Wachtarczyk

Wyróżnienie

Blach Kapela GOK Jasienica
z Mazańcowic – dyrygent Tadeusz Rozumek

Jury postanowiło przyznać
nagrody specjalne za wykonaDechový Orchestr Hradec nie partii wokalnych dla Danienad Moravici – dyrygent Jiří la Żebrok (Blach Kapela GOK
Šrom
Jasienica) oraz Lady Šindelovej
(Hornická Kapela – Havířov).
III miejsce
Statuetki otrzymali również
Hornická Kapela - Havířov – najstarszy muzyk 84-letni Alois Nogol z Hornickiej Kapeli –
Havířov i najmłodszy 12-letni
Marcin Brzoza z Gminnej Orkiestry Dętej Gołkowice.
Dyplomy, puchary i nagrody podczas popołudniowe-

II miejsce

go koncertu wręczali jurorzy
oraz dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek i wójt gminy Grzegorz Utracki. Organizatorem
VI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych był Gminny
Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki i gmina Krzyżanowice.
Wieczorem, po koncercie,
wystąpił kabaret Moherowe
Berety – cztery panie na co

dzień grające w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Zabawne
skecze i świetna gra aktorska
oraz nietypowe stroje rozbawiły widzów. Rozrywkowy nastrój
spotęgowały zaśpiewane przez
panie piosenki, uzupełnione pełnymi humoru dialogami i monologami.
(tb)
Więcej zdjęć na:
www.krzyzanowice.pl
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Pierwszy Międzynarodowy
Festiwal Tańców Ludowych

Tworków» Tradycyjnie co
roku Zarząd DFK Tworków
organizuje od wielu lat w okresie letnim Festyn Rodzinny dla
wszystkich mieszkańców Tworkowa, okolicznych miejscowości
gminy i sąsiednich Czech. Tegoroczny festyn miał dodatkowo
szczególną oprawę, bo związany był z prezentacją tańców ludowych śląskich, węgierskich
niemieckich i rumuńskich. Zaproszenie do Tworkowa przyjęły zespoły taneczne z Węgier
i Rumunii, z którymi nasz zespół
Tworkauer Eiche współpracuje od wielu lat i koncertował już
wielokrotnie w Ratce i w rumuńskim Beltiug.
W Tworkowie gościł zespół
Schwarzwalderverein z Ratki
z okręgu Tokaj na Węgrzech
oraz zespoły mniejszości niemieckiej Blumenstrauss z gminy Beltiug i Gute Laune z Satu
Mare z Rumunii. Festyn rozpoczął się w sobotę 9 czerwca koncertem orkiestry dętej
i występami grupy bilingualnej
Przedszkola w Tworkowie pod
przewodnictwem pani Barbary Kasza, wieloletniej opiekunki i nauczycielki grupy dwujęzycznej.
Po przedszkolakach występowały zespoły taneczne z DFK
Tworków, Węgier i Rumunii. Pokazy tańców ludowych trwały
ponad 1,5 godziny. Każdy występ spotkał się z ogromnym
aplauzem zgromadzonej publiczności, której z uwagi na burzę i ulewny deszcz nie przybyło zbyt dużo, namiot jednak
był pełny.
Kolejną niespodzianką był
długo oczekiwany występ duetu wokalnego Aneta & Norbert
z Opola. Głównym celem festynu rodzinnego, który zorganizowany został dzięki środkom
Konsulatu Niemiec w Opolu,
wydatnej pomocy Wójta Gminy Krzyżanowice i Dyrektor
GZOKSiT w Tworkowie, było
pokazanie efektów pracy lu-

dowych zespołów tanecznych
mniejszości niemieckiej z Rumunii, Węgier i ze Śląska.
Zarząd DFK Tworków pracując z dziećmi i młodzieżą poprzez pielęgnację języka niemieckiego oraz tradycji i kultury wywodzącej się ze starszych
pokoleń naszej miejscowości
stara się pielęgnować ludowe
tradycje taneczne, by uchronić
je od zapomnienia.
Podczas tego deszczowego
popołudnia młodzi ludzie z Węgier, Rumunii i Tworkowa pokazali, że pielęgnacja kultury naszych przodków może się podobać wszystkim, a pielęgnacja
tańca ludowego w barwnych strojach ludowych jest warta uznania także w dzisiejszych czasach.

Po występach tanecznych
i wokalnych oprawę taneczną
i fajną atmosferę zapewnił zespół Tirol Band. Festyn zakończył się krótko przed północą.
Zarząd DFK pragnie podziękować wszystkim członkom, którzy przyczynili się do
zorganizowania tego festynu.
W szczególności zaś pragniemy
skierować słowa podziękowania
do wójta gminy Krzyżanowice
Grzegorza Utrackiego, wicewójta Grzegorza Swobody, skarbnik
gminy Danuty Biczysko, dyrektor GZOKSiT Darii Wieczorek
i sekretarz gminy Małgorzaty
Krzemien za przyjęcie zaproszenia i za pomoc w organizacji
tego festynu.
Info: Zarząd DFK Tworków

Diamentowe Gody
Jubileusz 60-lecia zawarcia
związku małżeńskiego świętowali 26 maja bieżącego roku państwo Maria i Edmund
Kurzidem z Tworkowa. Z tej
okazji jubilatów odwiedzili wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki i zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki.
Wręczając małżonkom bukiet kwiatów złożyli gratula-

cje i wyrazy uznania oraz szacunku za przeżycie tak pięknej
i długiej wspólnej drogi, życzyli jubilatom pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu
i zadowoleniu, a także zrealizowania wszystkich zamierzeń
i planów – w imieniu własnym
i mieszkańców naszej gminy.
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KRÓTKO
2 czerwca
4. Rajd Rowerowy Partnerskich Gmin
w ramach projektu „Partnerstwo
i Rozwój” na 20-lecie współpracy
gmin partnerskich. Organizatorem
była w tym roku gmina Krzyżanowice.
Wójt gminy uczestniczył w rozdaniu
nagród i pucharów w turnieju piłkarskim organizowanym przez LKS Krzyżanowice podczas festynu z okazji
Dnia Dziecka w szkole w Krzyżanowicach.
4 czerwca
W Gorzycach odbyło się posiedzeniu
Rady LGD Morawskie Wrota, w którym uczestniczył wójt gminy Krzyżanowice.
5 czerwca
Na boisku wielofunkcyjnym przy szkole w Bieńkowicach odbyła się Międzynarodowa Olimpiada Szkół Gmin
Partnerskich.

W Aschach an der Donau –
austriackiej miejscowości, z którą gmina Krzyżanowice podpisała w ub. roku wstępną umowę
o współpracy – odbyły się krajowe zawody jednostek straży
pożarnych, specjalizujących się

Na zaproszenie Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów z Tworkowa wójt
gminy uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Matki i Ojca.

7 czerwca
Wójt gminy Grzegorz Utracki spotkał
się ze starostą Szylerzowic Radkiem
Kanią w sprawie działań i złożenia
wspólnego projektu inwestycyjnego.
8 czerwca
Konwent Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w gminie Poczesna. Omawiano m. in. kwestie elektronicznego
nadzoru prawnego nad aktami, zagadnienia związane z gospodarką odpadami oraz transportem publicznym,
a także sprawy bieżące gmin. W Konwencie uczestniczył wójt gminy.
9 czerwca
Odbył się Międzynarodowy Festiwal
Taneczny zorganizowany przez DFK
Tworków z udziałem grup tanecznych
z partnerskiej gminy Ratka (Węgry)
i Beltiug (Rumunia).
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe
RP w Warszawie przyznało wójtowi
gminy Krzyżanowice ogólnopolskie
wyróżnienie za wychowanie dzieci
i młodzieży poprzez sport i rekreację.
Nagrodę odebrał zastępca wójta podczas 28. Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Sportowców na Jasną Górę
10 czerwca
W Tworkowie odbył się VI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych.
11-12 czerwca
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego, podczas którego odbyło
się szkolenie z zakresu RODO i Zgromadzenie Ogólne Związku - przyjęto
sprawozdanie z działalności za 2017
rok, omówiono tematy związane z gospodarką odpadami, uchwałami antysmogowymi oraz bieżące sprawy
samorządowe.
12 czerwca
Na zaproszenie konsula RP w Ostrawie wójt gminy Krzyżanowice wziął
udział w spotkaniu przedsiębiorców
i samorządowców w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie.

cy krajów związkowych Austrii.
Krajowe zawody to duże wydarzenie i wyzwanie organizacyjne dla jednostki z Aschach.
- Byliśmy pod wrażeniem organizacji i zaangażowania wszystSpotkanie z deputowanym do Parlakich strażaków i ich rodzin w obsługę tak wielu uczestników
mentu Europejskiego Romanem Haiderem z Aschach
i gości – komentuje wójt Grzegorz Utracki.
W czasie wizyty, podczas spotkań z burmistrzem i samorządowcami rozmawiano o dalszej
współpracy pomiędzy strażakami z gminy Krzyżanowice
i strażakami z Aschach. Omów ratownictwie wodnym i powo- uczestniczyli – w roli obserwa- mi) miały trzy skale trudno- wiono szczegóły wyjazdu dziedziowym. Na zaproszenie orga- torów – przedstawiciele gmi- ści, strażacy musieli wykonać ci i młodzieży na obóz strażacki,
nizatorów tegorocznych zawo- ny Krzyżanowice: komendant różne zadania i jak najszybciej już w sierpniu. Natomiast pod
dów (jednostki w Aschach) oraz gminny Krystian Jobczyk, ko- dotrzeć do celu. Te zawody to koniec września Orkiestra Dęta
głównego komendanta straży mendant OSP Bieńkowice Wal- pokaz umiejętności, zdobywa- Gminy Krzyżanowice jedzie do
pożarnej kraju związkowego ter Witeczek, wójt gminy Grze- nie doświadczenia, a także spe- Austrii z koncertem, a 29 wrzeGórna Austria w wydarzeniu gorz Utracki i zastępca Grzegorz cjalnych certyfikatów wodnych śnia ma być podpisana w AsSwoboda.
do ratowania życia na wodzie chach drugostronna umowa
partnerska z tą miejscowością.
Zawody odbywały się na Du- i mienia.
(tb)
naju, 16 i 17 czerwca br. UczestZawody obserwowali członniczyło w nich około 1300 załóg kowie Parlamentu Europejskiez Górnej i Dolnej Austrii, Ba- go oraz władze i samorządowwarii i Styrii – z jednostek, które mają na swoim terenie rzeki i duże akweny wodne, głównie tych, które znajdują się nad
Dunajem. Rywalizacja była niezwykle ciekawa i bardzo widowiskowa. Wodne tory przeszkód,
po których poruszały się łodzie
Spotkanie z deputowanym do Parlamentu
(„napędzane” siłą mięśni, czyEuropejskiego Romanem Haiderem z Aschach
li wiosłami lub długimi drąga-

Zawody strażaków na Dunaju

W Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach
odbyła się uroczysta sesja Sejmiku
Województwa Śląskiego w związku z 20-leciem uchwalenia ustawy
o samorządzie województwa. W sesji wziął udział wójt Grzegorz Utracki.

6 czerwca
Wójt gminy uczestniczył w Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregionu Silesia w Urzędzie Miasta Racibórz. Przyjęto sprawozdanie finansowe z pracy Zarządu oraz Sekretariatu Stowarzyszenia, przyjęto plan
finansowy na 2018 rok oraz omawiano projekty i zadania własne Euroregionu Silesia.
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Forum odrzańskie
Bogumin » O kanale Odra
- Dunaj - Łaba mówi się od kilkuset lat. Pomysł ten od realizacji mogą dzielić nawet dekady, ale gmina Krzyżanowice już
teraz razem z innymi gminami
nadodrzańskimi lobbują za tym
przedsięwzięciem.
We wtorek 29 maja w czeskim Boguminie odbyło się
polsko-czeskie forum odrzańskie poświęcone drodze wodnej na Odrze oraz budowie kanału Dunaj-Odra-Łaba. Konferencja była platformą wymiany

informacji między instytucjami
i podmiotami, działającymi po
obu stronach Polsko-Czeskiej
granicy, zajmującymi się tematyką użeglownienia rzeki.
Wspólne stanowisko, co do
przebiegu wodnego korytarza na Polsko-Czeskiej granicy, przedstawili starosta Bogumina Petr Vicha i wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki – trasa kanału powinna przebiegać po lewej stronie Odry,
obejmując Bogumin i gminę
Krzyżanowice, na co wójt Utrac-

ki wysunął istotne argumenty
ekonomiczne i praktyczne.
Szerokie plany wobec przedsięwzięcia mają Czesi, którzy
poprzez kanał na Odrze zyskaliby połączenie wodne z Niem-

cami oraz portami na Bałtyku.
Strona czeska już opracowała studium wykonalności, także odcinka Ostrawa - Kędzierzyn Koźle, polska strona jak
na razie przymierza się do tych

prac. Podczas forum, studium
wykonalności korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba przedstawił Ludek Sosna z Ministerstwa
Transportu Republiki Czeskiej.
Żywo zainteresowani współpracą są Słowacy, których na
forum reprezentował przedstawiciel tamtejszego Ministerstwa Transportu i Budownictwa, Jozef Moravcik. Stronę
polską reprezentował Przemysław Żukowski z Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej. Dyskusji przysłuchiwali się Petr Forman, reprezentujący kancelarię prezydenta Czech oraz konsul generalny
RP w Ostrawie Janusz Bilski.
(tb)

Strażacy otrzymali

NOWY SPRZĘT
Krzyżanowice » W środę po
południu, 30 maja, wójt gminy
Grzegorz Utracki i komendant
gminny OSP dh Krystian Jobczyk przekazali strażakom nowy sprzęt zakupiony w ramach
projektu transgranicznego „Ready to help”.
Każda jednostka dostała
pakiet podstawowy, tj.: 7 sztuk ubrań strażackich bojowych, rękawic strażackich, kominiarek
strażackich, butów strażackich,
po 4 sztuki węży pożarniczych
W52 i W75, torbę medyczną
z deską ratunkową oraz zestawem szyn Kramera.
Dodatkowo OSP Krzyżanowice i OSP Tworków, jednostki
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
otrzymały po jednym defibrylatorze automatycznym oraz kamerze termowizyjnej. OSP Chałupki, Nowa Wioska i Zabełków

po 2 sztuki aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu, OSP Nowa Wioska motopompę pożarniczą Tohatsu.
„Ready to help - system
wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” jest dofinansowany z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w ramach
Osi Priorytetowej 1 „Wspólne
zarządzanie ryzykiem”. W realizację projektu zaangażowanych
jest 10 Partnerów: Euroregion
Silesia jako partner wiodący
projektu, 7 granicznych gmin
czeskich i 2 polskie.
wersytet Strażaka Ochotnika”,
Poza doposażeniem jedno- zawierający elementy zarówstek w sprzęt specjalistyczny no teoretyczne, jak i praktyczw ramach projektu zaplanowa- ne. Spotkanie kończące i podsuno ćwiczenia taktyczne w Pol- mowujące projekt odbędzie się
sce i Czechach, turnusy szkoleniowe w Centralnej Szkole
Pożarniczej, w czasie których
realizowano program pn. „Uni-

w nowo wybudowanej remizie
Na realizację projektu gmiOSP w Rudyszwałdzie.
na Krzyżanowice 994.546,00 zł,
Wartość całego projektu „Re- a całkowite wydatki w ramach
ady to help” to 4.480.737,89 zł, projekty to kwota 1.170.054,00 zł.
dofinansowanie 3.808.627,19 zł.
(tb)
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WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA

Sesja absolutoryjna dla każdego wójta jest najważniejszą
sesją w roku. W tym dniu rada gminy ocenia pracę za cały
rok. Wymóg corocznego przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu i uzyskania z tego tytułu absolutorium wynika
z przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
29 maja radni zatwierdzili
sprawozdanie finansowe gminy Krzyżanowice za 2017 rok
i jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy Grzegorzowi Utrackiemu. Na sesji uchwała absolutoryjna nie wzbudziła
dyskusji – wcześniej radni omówili szczegółowo realizację budżetu na posiedzeniach komisji i wyrazili pozytywną opinię.
Zanim rada podjęła uchwałę,
wójt omówił sprawozdanie z realizacji budżetu, podkreślając
ilość i różnorodność zadań jakie
udało się zrealizować w ubiegłym roku, pozyskując na wiele inwestycji dofinansowanie ze
środków unijnych i krajowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
DOFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW KRAJOWYCH

P rojekty realizowane
z udziałem środków budżetu państwa i innych środków
krajowych łączna wartość:
3.646.433,67 zł – dofinansowanie 1.859.247,00 zł.
 Przebudowa ul. Szkolnej
i Pomnikowej w Bieńkowicach - dofinansowana z budżetu państwa w ramach
Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019
w wysokości 1.127.202,00
zł (koszt realizacji zadania
2.363.755 zł),
 przebudowa drogi gminnej
ul. Dr. A. Weltzla w Tworkowie dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 156.682,00
zł, (koszt realizacji zadania
212.913,77 zł ),
 przebudowa drogi gminnej
ul. Zachodnia w Tworkowie
– dofinansowana z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 132.000,00
zł – (koszt realizacji zadania
197.415,95zł),
 przebudowa drogi transportu rolnego w Rudyszwałdzie
dofinansowana z Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 286.520 zł, (koszt
realizacji zadania 666.796,33 zł),
 termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29
w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP – zrealizowana przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach w formie dotacji (53.357 zł) i pożyczki
(78.756 zł) – (koszt realizacji
zadania 156.905,47zł),
 budowa placu zabaw w Bolesławiu przy udziale środków
Urzędu Marszałkowskiego
25.000zł – (koszt realizacji
zadania 48.647,15 zł).

ŚRODKI POZYSKANE Z UNII
EUROPEJSKIEJ

Dofinansowanie do realizacji
zadań ze środków unijnych łączna wartość zadań 2.802.153,96 zł
(dofinansowane od 63,63 % – do
100% kosztów kwalifikowalnych
– ok 1.895.000 zł).
 Przebudowa ul. Parkowej
i Zamkowej w Tworkowie
dofinansowana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ,
wartość wydatków w 2017
roku – 975.910,06 zł,
 „Olza i Odra bliżej turystów
i mieszkańców pogranicza
– budowa wieży widokowej
na meandrach Odry” wraz
z organizacją rajdu rowerowego dofinansowany w ramach INTERREG VA - wartość wydatków w 2017 roku
728.475,61 zł,
 projekt „Popularyzacja
astroturystyki na polsko-czeskim pograniczu” dofinansowany w ramach INTERREG VA w ramach mikroprojektów Euroregionu
Silesia – wartość wydatków
w 2017 roku 86.751,78 zł,
 „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymian pokrycia dachowego na budynku
komunalnym w Roszkowie
– dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego- Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, wartość wydatków
w 2017 roku 41.187,60 zł,
 projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” Erasmus
+ (SP Tworków – wartość
wydatków w 2017 roku –
49.810,66 zł),
 projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego „Dru-

giemu człowiekowi” – wartość wydatków w 2017 roku
(156.445,83 zł),
 projekt „Razem możemy
więcej – 20-lecie współpracy
Przedszkoli w Chałupkach
i Szylerzowicach”, w tym zakup urządzeń zabawowych
do ogrodu – dofinansowany
w ramach INTERREG VA
w ramach mikroprojektów
Euroregionu Silesia – wartość wydatków w 2017 roku
(70.319,56 zł),
 projekt „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć
edukacyjnych i edukacyjno –
terapeutycznych w gminie
Krzyżanowice” realizowany
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – wartość wydatków w 2017 roku 101.628,72 zł,
 projekt „Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii” – majówka z historią
w tle – dofinansowany z INTERREG VA w ramach mikroprojektów Euroregionu
Silesia – wartość wydatków
w 2017 roku (55.359,38 zł),
 projekt „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy
jakości przestrzeni publicznej integrującą społeczność
lokalną w Zabełkowie” dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020, wartość wydatków w 2017 roku
– 523.866,76 zł,
 uzyskano refundację realizowanego w latach poprzednich projektu „Opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji gminy Krzyżanowice”
(12.398 zł).

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
WYKONANE ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH

 Przebudowa ul. Akacjowej
w Krzyżanowicach (183.747,33
zł),
 przebudowa łącznika ul. Dworcowej i Kolejowej w Krzyżanowicach (151.149,94 zł),
 przebudowa utwardzenia na
działce 474/6 w Krzyżanowicach (90.699,08 zł),
 przebudowa ul. Nowej
w Owsiszczach (1.262.555, 81
zł),
 wykonanie dokumentacji
na adaptację budynku byłego przejścia granicznego
w Chalupkach na cele turystyczne (45.510 zł),
 wykonanie dokumentacji na

Gospodarstwo Witeczków z Bieńkowic

WYRÓŻNIONE W KONKURSIE

uzupełnienie sieci ścieżek
rowerowych (61.500 zł),
 zakończenie budowy obiektu mieszkalno-usługowego przy PKP w Krzyżanowicach, całkowita wartość
584.387,76 zł (wydatki w 2017
roku – 282.911,81 zł),
 zakup samochód osobowy
typu bus (153.750 zł),
 remont mostu granicznego w Chałupkach, II etap
(118.813,53 zł),
 zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze (17.804,61 zł) i Nowa Wioska (69.927,10 zł),
 udzielenie dotacji w łącznej
kwocie 1.148.386,43 zł dla
mieszkańców gminy na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, (w tym
środki WFOŚIGW Katowice
652.321,00 zł),
 wykonanie modernizacji budynków komunalnych w Krzyżanowicach (77.560,64 zł),
 zakup nier uchomości
w Nowej Wiosce (415.000 zł)
i Bieńkowicach (280.000 zł),
 rozpoczęcie budowy ośrodka
integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie
(planowana wartość zadania 1.912.060 zł, w 2017 roku
wydatkowano 625.305,90 zł).

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano przedsięwzięcia uchwalone przez mieszkańców na zebraniach wiejskich
w łącznej kwocie – 263.821,72
zł. Planowany zwrot kosztów
(ok 30% - 40%) nastąpi w bieżącym roku.
Udzielono również dotacji
dla Powiatu Raciborskiego na
przebudowę chodników przy
drogach powiatowych na terenie gminy (99.937,23 zł) – ogólna wartość wykonanych prac
169.903,49 zł.
Po wielu wysiłkach udało się
za pośrednictwem Starostwa
Powiatowego pozyskać 5 mln
zł na scalanie gruntów, obejmujące prace scaleniowe geodezyjne i poscaleniowe (remont
dróg i rowów). Realizacja zadania jest przewidziana do końca
2021 roku.
Przy omawianiu budżetu
gminy wójt wspomniał także
o ulgach dla przedsiębiorców.
Dzięki wprowadzonej uchwale – zwolnień w podatkach dla
przedsiębiorców stanowiących
pomoc de minimis – coraz więcej przedsiębiorców korzysta
z wprowadzonych możliwości –
Rozstrzygnięto etap wojewódzki XVI Ogólnokrajowego
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Oddział Regionalny
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Częstochowie.
Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie
śląskim w roku 2018 uznano gospodarstwo państwa Marioli
i Brunona Masnych z miejscowości Poręba w gminie Pszczyna. Laureat będzie reprezentował województwo śląskie w finale ogólnopolskim. Wyróżnienie
w etapie wojewódzkim otrzymali m.in. Sylwia i Walter Witeczek z Bieńkowic. W etapie
regionalnym (bielski i katowic-

KRÓTKO
w 2017 roku 10 przedsiębiorców
skorzystało ze zwolnień na łączną kwotę 179.502,20 zł.
Rok sprawozdawczy zakończył się wykonaniem dochodów
w wysokości 41.030.677,74 zł (tj.
98,39 % planowanych dochodów), zaś wydatków w wysokości 45.082.738,91 zł (tj. 94,84%
planowanych wydatków). Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wynosi 11.410.837,54 zł, tj. 25,31%
wszystkich wykonanych wydatków. Dodatkowo za pozytywną
działalnością finansową gminy
przemawia niski stan zadłużenia, co nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość
inwestowania w przyszłości.
Stan zadłużenia gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2017 roku wynosi 921.069,96 zł. Spłaty
zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo zgodnie
z harmonogramami. W ciągu
roku udało się również uzyskać
częściowe umorzenie pożyczki
w wysokości 92.506,80 zł zaciągniętej z WFOŚiGW w Katowicach w 2015 roku na realizację
„Programu ograniczania niskiej
emisji”.
Wójt zaznaczył, że realizacja budżetu gminy to nie tylko
inwestycje i remonty, to także
utrzymanie na odpowiednim
poziomie szkół i przedszkoli,
funkcjonowanie pomocy społecznej, zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, to także organizowanie i inicjowanie szeroko rozumianej działalności
kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej. To wiele innych przedsięwzięć – m.in.
dotacje z konkursów ofert dla
klubów sportowych, stacji CARITAS, kół emerytów. To również program ograniczania niskiej emisji, dotacje na usuwanie azbestu, dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej. Wszystkie
te działania podejmowane są
w celu poprawy jakości życia
naszych mieszkańców.
Kończąc swoje wystąpienie
wójt Grzegorz Utracki podziękował radnym, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, jednostkom pomocniczym czyli sołectwom i sołtysom – za realizację
zadań zaplanowanych w budżecie gminy, za dobrą współpracę
i zaangażowanie.
(tb)

ki) Witeczkowie zajęli 2. miejsce, natomiast Teresa i Oswald
Seeman z Chałupek otrzymali
wyróżnienie.
Patronem tegorocznego
konkursu jest Prezydent RP
Andrzej Duda. Finał, który
odbył się 20 czerwca br. w Muzeum Monet i Medali Jana
Pawła II w Częstochowie, zaszczycił swoją obecnością Metropolita Częstochowski, ksiądz
arcybiskup Wacław Depo i poseł Szymon Giżyński, członek
sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecni byli także samorządowcy, gminę
Krzyżanowice reprezentował
wójt Grzegorz Utracki.
(tb)

13 czerwca
Na basenie w Gorzycach odbyły się
zawody pływackie kończące naukę
pływania uczniów klas czwartych ze
szkół gminy Krzyżanowice.
Wójt gminy złożył życzenia seniorom
podczas spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca zorganizowanego przez Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów
z Krzyżanowic.
W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zastępca wójta gminy wziął
udział w międzynarodowej konferencji pn. „Rok Odry”.
14-17 czerwca
Podczas zawodów strażackich na
Dunaju w partnerskiej gminie Aschach delegacja gminy Krzyżanowice uczestniczyła w spotkaniu jednostek straży pożarnych Górnej i Dolnej Austrii.
15-17 czerwca
Odbyły się 3-dniowe zawody piłkarskie Tworków CUP 2018 pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice
zorganizowane przez LKS Tworków.
15 czerwca
Kierownik referatu rolnictwa Wolfgang Kroczek w imieniu wójta gminy złożył życzenia podczas jubileuszu
25-lecia przedsiębiorstwa Agromax.
18 czerwca
W Centrum Kultury w Tworkowie wójt
wręczył nagrody wyróżniającym się
uczniom ze szkół gminy Krzyżanowice.
20 czerwca
W Częstochowie odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo”, w którym wyróżnienie otrzymało gospodarstwo Sylwii i Waltera Witeczków z Bieńkowic.
Wójt gminy wziął udział w spotkaniu
z okazji Dnia Matki i Ojca zorganizowanym przez Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów z Chałupek.
21 czerwca
W Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZLA.
Zakończeniu roku szkolnego w gimnazjach w Krzyżanowicach oraz
w Chałupkach. Wójt gminy wręczył
nagrody Gimnazjalista Roku 2018.
22 czerwca
Uroczyste zakończeniu roku szkolnego w gimnazjach w Bieńkowicach oraz w Tworkowie. Wójt gminy wręczył nagrody Gimnazjalista
Roku 2018.
23 czerwca
Wójt gminy Grzegorz Utracki oraz
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek
uczestniczyli w obchodach jubileuszu 50-lecia szkoły w partnerskiej
gminie Hać.
Uroczystości związane z jubileuszem
115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zabełkowie.
24 czerwca
Zlot Pojazdów Zabytkowych w Zabełkowie w ramach projektu „Szlakiem
Rodu Rothschildów”.
26 czerwca
Odbyła się narada dyrektorów podsumowująca rok szkolny 2017/2018,
w której uczestniczył wójt gminy.
27 czerwca
W Katowicach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wójt gminy Krzyżanowice oraz skarbnik gminy
podpisali umowę na pożyczkę i dotację na program ograniczenia niskiej emisji.
Wójt gminy uczestniczył w Walnym
Zgromadzeniu PWK Górna Odra.
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Nowe świadczenie „Dobry Start”
dla każdego uczącego się dziecka
Ośrodek Pomocy Społecz- b. opiekunom faktycznym,
nej Krzyżanowice z siedzi- c. opiekunom prawnym,
d. rodzinom zastępczym,
bą w Tworkowie informuje, iż
e. osobom prowadzącym row dniu 01-06-2018 w Dzienniku
Ustaw RP zostało opublikowadzinne domy dziecka,
ne Rozporządzenie Rady Mi- f. dyrektorom placówek opienistrów z dnia 30 maja 2018 r.
kuńczo-wychowawczych,
w sprawie szczegółowych wa- g. dyrektorom regionalnych
runków realizacji rządowego
placówek opiekuńczo-teraprogramu „Dobry start”.
peutycznych
Powyższe rozporządze– raz w roku na dziecko ucząnie wprowadza nowy rodzaj ce się w szkole;
świadczenia pieniężnego „dobry start”.
Świadczenie przysługuje
również osobom uczącym się tj.
Świadczenie dobry start
osobom pełnoletnim, uczącym
się w szkole, niepozostającą na
przysługuje:
a. rodzicom,
utrzymaniu rodziców w związ-

ku z ich śmiercią lub w związku
z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa
do alimentów z ich strony oraz
osobom usamodzielnianym.
Świadczenie dobry start
przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł do ukończenia:
1. przez dziecko lub osobę
uczącą się 20. roku życia;
2. przez dziecko lub osobę
uczącą się 24. roku życia –
w przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących
się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wniosek przez Internet
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą
w Tworkowie przypomina, iż od
1 lipca 2018 r. będzie możliwe
składanie wniosków w formie
elektronicznej na świadczenie wychowawcze (500 plus),
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny,
zasiłek dla opiekuna na nowy
okres świadczeniowy 2018/2019
oraz świadczenie dobry start.
Wnioski na powyższe świadczenia w formie papierowej
(złożone osobiście w Ośrodku
REKLAMA

lub za pośrednictwem poczty)
przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.

Gdzie złożyć wniosek
przez Internet?

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem:
1. Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia - http://
empatia.mrpips.gov.pl/
2. Platformy Usług Elektronicznych ZUS - http://www.
zus.pl/pue

3. Profilu Zaufanego - https://
obywatel.gov.pl/ oraz https://
epuap.gov.pl/wps/portal
4. Bankowości elektronicznej

Jak złożyć wniosek?

W przypadku problemów
ze złożeniem wniosków poniżej przedstawiono podręczną
pomoc:
https://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Świadczenie dobry
start przysługuje także
w przypadku:

czone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie popraw1. ukończenia 20. roku życia
czym, areszcie śledczym,
przez dziecko lub osobę
zakładzie karnym, szkole
uczącą się przed rozpoczęwojskowej lub innej szkole,
ciem roku szkolnego w roku
jeżeli instytucje te zapewniakalendarzowym, w którym
ją nieodpłatnie pełne utrzydziecko lub osoba ucząca się
manie;
2. na dziecko z tytułu rozpoczękończy 20. rok życia;
2. ukończenia 24. roku życia
cia rocznego przygotowania
przez dziecko lub osobę
przedszkolnego.
uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku
Wnioski w sprawie ustalekalendarzowym, w którym nia prawa do świadczenia dobry
dziecko lub osoba ucząca się start w formie papierowej będą
kończy 24. rok życia – w przy- przyjmowane od dnia 1 sierppadku dzieci lub osób uczą- nia do dnia 30 listopada br.
cych się legitymujących się
W przypadku wniosków skłaorzeczeniem o niepełno- danych drogą elektroniczną –
sprawności.
od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada br.
Wnioski złożone po upływie
Świadczenie dobry start
terminu, o którym mowa wyżej
nie przysługuje:
1. jeżeli dziecko lub osoba pozostawia się bez rozpatrzenia.
ucząca się zostały umieszUstalenie prawa do świad-

czenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia w przypadku wniosków
złożonych wraz z dokumentami
w lipcu lub sierpniu następuje nie później niż do dnia 30
września.
W przypadku wniosków złożonych w okresie od września
do listopada ustalenie prawa
do świadczenia dobry start oraz
wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2
miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Wnioski w formie papierowej będzie można pobrać
w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą
w Tworkowie, ul. Zamkowa 50,
47-451 Tworków, w godzinach
pracy Ośrodka.

1. Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia – https://
www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9663/1/1/Instrukcja%20
eWnioski_2.pdf
2. Platforma Usług Elektronicznych ZUS – http://
www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus
3. Profil Zaufany - https://
www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9666/1/1/500plus_wnioski_na_OBYWATEL_GOV_
PL.pdf
4. Bankowość elektroniczna
- https://www.mpips.gov.
pl/wsparcie-dla-rodzin-z-

o wymagane dokumenty. Wnioski można pobierać na bieżąco
w Ośrodku Pomocy Społecznej
Krzyżanowice, ul. Zamkowa 50,
47-451 Tworków.
https://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/

-dziecmi/rodzina-500-plus/
jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/
Wniosek w formie papierowej.
Wnioski w formie papierowej
jak wspomniano wyżej można
składać osobiście lub za pośrednictwem poczty od 1 sierpnia
2018 r. na wskazane świadczenia.
W przypadku wątpliwości
co do poprawności składanego
wniosku wystarczy zgłosić się
do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy pomogą
wypisać wniosek oraz uzupełnić

Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzyżanowice
ul. Zamkowa 50
47 - 451 Tworków
tel.: + 48 (32) 41-96-300
e-mail: ops@krzyzanowice.pl
www: http://bip.krzyzanowice.
pl/ops/index.html
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Ale JAZDA!
Kto nie ma ochoty bezczynnie spędzać wiosennych dni,
lecz woli poczuć powiew wiatru na twarzy i pęd powietrza,
ten mógł w sobotę 2 czerwca,
wyruszyć na 4. Rajd Rowerowy Partnerskich Gmin, którego
organizatorem była w tym roku
gmina Krzyżanowice.
Na starcie pod wiatą Wiejskiego Centrum Wypoczynku
i Rekreacji w Chałupkach zgromadziło się ponad 150 osób, starzy bywalcy, ale również grupa nowych cyklistów, w wieku
bardzo zróżnicowanym. Tuż po
dziesiątej ruszył peleton, prowadzony przez wójta gminy
Krzyżanowice i starostów czeskich gmin partnerskich: Szylerzowic, Haci i Piszcza.

Około
40-kilometrowa trasa
rajdu prowadziła przez
urokliwe tereny po czeskiej i polskiej stronie granicy. Pierwszy etap biegł
z Chałupek przez Pasieki do
Szylerzowic, potem przez Hać,
Darkowiczki, Wrzesinę i Piszcz
do Owsiszcze, gdzie pod wiatą przy remizie wszyscy posilili się kołoczykami. Stamtąd peleton udał się do Krzyżanowic,
Hacką cestą do Haci, a potem
przez Rudyszwałd, Zabełków
z powrotem pod wiatę do Chałupek. Tam na wszystkich rowerzystów czekał gorący bigos.
Trasa była chwilami dosyć

ciężka, lecz sprawiało to
rowerzystom, co sami stwierdzili, jeszcze większą frajdę. Nawet końcówka rajdu, która upłynęła w wiosennym deszczu nie
zepsuła dobrego humoru – bo
dla prawdziwych fanów turystyki rowerowej nie ma pogody, podczas której nie można
przejechać trasy. Nikt nie narzekał i starsi, i młodsi uczestnicy stwierdzili, że wycieczka się
udała i oczekiwania wszystkich
były spełnione, a zadowolenie
sięgało 100%.
W zabezpieczeniu rajdu brali
udział pracownicy Urzędu Gminy, Straż Miejska i gminne jednostki OSP.
Dnia 09.06.2018 odbyły się
Rajd zorganizowała gmina Wojewódzkie Zawody SportoKrzyżanowice w ramach pro- wo -Pożarnicze w Konopiskach
jektu pn. „Partnerstwo i Roz- (powiat Częstochowski) w któwój” współfinansowanego ze rych zwycięzca będzie repreśrodków Europejskiego Fundu- zentować województwo śląskie
szu Rozwoju Regionalnego oraz w zawodach krajowych. Uczestz budżetu państwa w ramach nikami tych zmagań były dru„Funduszu Mikroprojektów Eu- żyny które zwyciężyły zawody
roregionu Silesia” w Programie powiatowe rozgrywane w GaInterreg V-A Republika Czeska mowie we wrześniu ubiegłego
– Polska 2014 – 2020.
roku. Kobiety z jednostki OSP
(tb) Roszków wywalczyły wówczas 1
miejsce i tym sposobem zakwalifikowały się do zawodów wojewódzkich. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu zawodniczek
w treningi, profesjonalnego podejścia do zawodów pojecha-

Srebrne kobiety z OSP Roszków

podczas 28. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców do Matki
Boskiej Częstochowskiej.
W wydarzeniu wzięła udział
delegacja dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworkowie wraz
z opiekunem Piotrem Jeziorskim. Obecni byli także mistrzowie olimpijscy: Marian
Kasprzyk, Jerzy Rybicki i Józef
Grudzień. Punktem kulminacyjnym było złożenie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej
ślubowania: sumienności, pra-

Warto zwrócić uwagę na fakt,
że z bardzo dobrej strony pokazały się wszystkie drużyny z powiatu raciborskiego zdobywając czołowe miejsca. W grupie
MDP dziewczęta z OSP Krzyżanowice zdobyły 4 miejsce, MDP
chłopcy z OSP Sławików zdobyli 1 miejsce, Grupa „C” kobiety
z OSP Roszków 2 miejsce natomiast grupa „A” mężczyźni
z OSP Samborowice 3 miejsce.
Dziękujemy Naszym druhnom za zaangażowanie i godne
reprezentowanie jednostki OSP
Roszków na zawodach, życząc
dalszych sukcesów.
Info: R.K./OSP Roszków

W gościnie u św. Urbana

Sportowcy
pielgrzymowali
na Jasną Górę

Kapituła Nagród i Wyróżnień
przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przyznała Wójtowi Gminy Krzyżanowice Grzegorzowi Utrackiemu
Ogólnopolskie Wyróżnienie za
wychowanie dzieci i młodzieży
poprzez sport i rekreację, oparte
na zasadach fair play. W imieniu
wójta nagrodę odebrał zastępca
Grzegorz Swoboda. Ceremonia
odbyła się w auli im. Jana Pawła
II na Jasnej Górze 9 czerwca br.

ły reprezentować powiat raciborski do Konopisek z nadziejami na uzyskanie dobrej lokaty.
W grupie kobiecej do rywalizacji
przystąpiło 21 najlepszych drużyn z województwa śląskiego.
W konkurencji bojówki kobiety z OSP Roszków uzyskując
czas 48,9 sek zajęła 3 miejsce,
natomiast w sztafecie uzyskując czas 67,9 sek. uzyskała drugie miejsce. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników drużyna OSP
Roszków zajęła ostatecznie 2
miejsce tracąc do zwycięzców
zaledwie 0,86 sekundy. Dla jednostki OSP Roszków jak i Gminy Krzyżanowic jest to ogromny sukces.

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 27 maja w tradycyjnej procesji ku czci
św. Urbana udział wzięli zarówno mieszkańcy gminy Krzyżanowice, procesje z Bolesławia
i Owsiszcz oraz i leżącej po czeskiej stronie Haci.
Dwudniowa gościna u św
Urbana to także festyn rodzinny. Jego nierozłącznym elementem jest tradycyjny, niedzielny,
wspólny obiad. By świętować
ten dzień w gronie najbliższych
rodowici tworkowianie przyjeż-

cowitości na treningach, przestrzegania zasad fair-play i bycia wzorem sportowca. Organizatorem spotkania corocznie
jest Katolickie Stowarzyszenie
Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad
tegoroczną pielgrzymką objął Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka i bp Marian Florczyk Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowców.
(tb)

dżają z najdalszych stron.
Obchody ku czci św. Urbana rozpoczęła w sobotę msza
św. oraz nabożeństwo majowe.
Wieczorem były występy
gwiazdy telewizji TVS Bożeny
Mielnik, a mieszkańcy bawili
się na zabawie tanecznej z zespołem DUO GOLD.
Na niedzielę po mszy przygotowano specjalny program
dla dzieci z niespodziankami,
koncert Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice, występy zespołu folklorystycznego Rzuchowianki, zespołu wokalnego
Miraż i Blue Party. Wieczorem
była zabawa taneczne z zespołem Tirol Band.

Festyn rodzinny „W gościnie u św. Urbana” zorganizowany przez Radę Parafialną 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 oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(tb)
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Tworków Cup 2018
Tworków » Za nami szósta
edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice – Tworków Cup 2018. Młodzi piłkarze
rywalizowali o punkty i miejsca
przez trzy dni.
W piątek, 15 czerwca, po
południu na boisku o bramki
i punkty walczyło 16 drużyn
z regionu i zagranicy, zawodnicy z rocznika 2007/2008. Zespoły
podzielone na cztery grupy grały mecze po 13 minut, które rozgrywano jednocześnie na czterech boiskach. Puchar zdobyła
Unia Racibórz, drugie miejsce

wywalczył RKP ROW Rybnik,
na trzecim miejscu uplasował
się Gwarek Zabrze

Wyróżnienia
indywidualne

 Najlepszy zawodnik turnieju: Kacper Oszek – Unia Racibórz
 Najlepszy strzelec turnieju:
Kacper Florczak – Forteca
Świerklany
 Najlepszy bramkarz turnieju: Bartosz Sypniewski
– Gwarek Zabrze
W sobotę, w drugim dniu
Tworków Cup 2018 zagrało 20

drużyn – rocznik 2009. Po kilku godzinach zmagań w upale, najlepsi okazali się piłkarze
UKS Cieszyn. Drugie miejsce
wywalczył zespół Unii Racibórz,
trzecie zaś gospodarze – LKS
05 Tworków. Te trzy drużyny
zajmujące podium zdobyły po
9 punktów, o kolejności miejsc
zadecydował bilans bramek –
zdobytych i straconych – podczas całego turnieju.

Wyróżnienia
indywidualne

 Najlepszy zawodnik turnieju: Samuel Matuszny – UKS
Cieszyn
 Najlepszy strzelec turnieju:
Mieszko Bulik – FB Jasienica – zdobywca 16 bramek
 Najlepszy bramkarz turnieju: Dawid Nowak – LKS 05
Tworków
W niedzielę 17 czerwca,
w trzecim i ostatnim dniu turnieju zagrało 20 drużyn – walczyli najmłodsi piłkarze rocznik

2010/2011. Ostatecznie trzeci
dzień turnieju wygrał AP Champions Oława, drugie miejsce zajął TS Gwarek Tarnowskie Góry,
trzecie czeska drużyna MFK
Hawierzow. Drużyna LKS 05
Tworków-czerwoni znalazła
się tuż za podium – na czwartym miejscu.

Wyróżnienia indywidualne

 Król strzelców: Patryk Bażan – Wicher Wilchwy Wodzisław Śl. (17 bramek)
 Najlepszy bramkarz: Oskar
Wronka – TS Gwarek Tarnowskie Góry
 Najlepszy zawodnik: Szymon

Międzynarodowa Olimpiada Sportowa

Bieńkowice » Wniesieniem
flagi olimpijskiej i wypuszczeniem gołębi rozpoczęła się 12.
Międzynarodowa Olimpiada
Sportowa, w której rywalizowali uczniowie szkół z gmin partnerskich: Krzyżanowice, Hać,
Piszcz i Szylerzowice. Zawody co
roku odbywają się w innej gminie, tym razem gospodarzem była gmina Krzyżanowice. Miejscem zmagań dzieci i młodzieży,
6 czerwca br., było nowe – oddane do użytku dwa lata temu – bo-

isko wielofunkcyjne przy szkole
w Bieńkowicach. W uroczystym
otwarciu olimpiady uczestniczyli
starostowie gmin czeskich, wójt
gminy Krzyżanowice, dyrektor
GZOKSiT, dyrektorzy i nauczyciele polskich i czeskich szkół.
Do rywalizacji sportowej stanęło 64. zawodników i zawodniczek z gminy Krzyżanowice oraz
Haci, Szilerzowic i Piszcza, startujących w konkurencjach wg
kategorii wiekowych. Młodzi
sportowcy swoją sprawność fi-

zyczną pokazali w następujących dyscyplinach: biegi, skok
w dal, rzut piłką lekarską, skoki na skakance. Dodatkowo rozegrano gry zespołowe. Młodsi
grali w dwa ognie, starsi w siatkówkę. Gminę Krzyżanowice reprezentowali uczniowie z Bieńkowic, Krzyżanowic i Chałupek.
Sędziami podczas zawodów byli
polscy i czescy nauczyciele wychowania fizycznego.
Po całym dniu sportowej rywalizacji w duchu fair play, mło-

dzi zawodnicy z apetytem zjadali kiełbaski z rożna, dzieląc się
wrażeniami z zawodów. Potem
nastąpiło ogłoszenie wyników,
wręczenie medali i pucharów.

Wyniki drużynowe

 I miejsce – gmina Krzyżanowice
 II miejsce – gmina Hać
 III miejsce – gmina Szylerzowice
 IV miejsce – gmina Piszcz
(tb)

Wawrzyniak – AP Champions Oława
(tb)

Więcej zdjęć i szczegółowe
wyniki na:
www.krzyzanowice.pl
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Statkiem w cudny rejs...
Gospodynie z KGW w Tworkowie nie samym gotowaniem
żyją. Lubią też jeździć na wycieczki, najchętniej jednodniowe, bo liczne obowiązki nie pozwalają jednak na dłuższe wypady. Tym razem panie (i kilku panów) na czele ze swoją
przewodniczącą (i inicjatorką
wycieczki) Urszulą Wileczelek
ruszyły w rejs statkiem po Kanale Gliwickim. Dołączyły do
święcone tym najważniejszym
nich chętne gospodynie z Bieńw naszym życiu osobom.
kowic, Owsiszcz i Krzyżanowic.
Życzenia wszystkim MaPierwszy etap to rejs statmom i Tatom złożyli przewodkiem wycieczkowym z Kędzieniczący koła Henryk Biada oraz grywał DJ Karol, który bawił rzyna-Koźla do śluzy Kłodnica.
wójt gminy Grzegorz Utracki. gości żartami i dowcipną kon- Maszynownia śluzy to żywe muW uroczystości uczestniczyła wersacją. Takie właśnie spotka- zeum techniki, urządzenia są
także delegacja czeskich eme- nia seniorzy z Chałupek lubią też skomputeryzowane, lecz
rytów z Szylerzowic.
najbardziej - przyjemna muzy- główne elementy, takie jak silPotem przy kawie, pysznych ka, znajome melodie, tanecz- niki i zasuwy pracują niezmienciastkach i lodach oraz gorą- ne rytmy.
nie od 80 lat. Przy śluzowaniu
(tb) statku różnica poziomów wody
cej kolacji, był czas na rozmowy
wynosiła 7,5 metra, a do komór
i wspomnienia. Do tańca przyzamykanych potężnymi zasuwami, wpompowano 10 tys m3
Po występie był czas na po- wody. Kiedy statek unosi się do po Kanale Gliwickim można też
częstunek, wzniesiono toast góry na taką wysokość, wraże- podziwiać kolonię kormoranów
lampką wina. W miłej i rado- nie jest niesamowite! Płynąc i czapli czarnej.
snej atmosferze seniorzy spędzili cały wieczór.
(tb)
szkoły prezentując bogaty repertuar artystyczny: wiersze,
tańce, piosenki.

Dzień Matki i Ojca
Chałupki » Mama i Tata to
synonim miłości, dobra, poczucia bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła. Właśnie z rodzicami związane są najpiękniejsze
wspomnienia z dzieciństwa. Aby
uczcić Dzień Matki, który obchodzony jest w maju i Dzień
Ojca, który przypada w czerwcu Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Chałupkach zorganizowało restauracji U Arnolda spotkanie seniorów, po-

Dla Mamy i Taty
Krzyżanowice » Raz tylko
w roku jest Dzień Matki, choć
mamusiom, co dzień należą się
kwiatki.
13 czerwca członkowie Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Krzyżanowic spotkali się,
aby wspólnie świętować Dzień
Matki i Dzień Ojca.
Życzenia wszystkim Mamom
i Tatom złożyli przewodnicząca koła Maria Stanik, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek
i wójt Grzegorz Utracki.
Przemiłą niespodziankę
sprawiły dzieci z miejscowej

OGŁOSZENIE

Drugi etap wycieczki to zamek w Mosznej, jeden z bardziej
znanych obiektów w Polsce. Nie
przedstawia dużej wartości architektonicznej, gdyż ma zaledwie
100 lat, i nie prezentuje konkretnego stylu, za to zadziwia fantazją
twórców. Ma 365 pomieszczeń i 99
wież. Zamek otacza rozległy park
ze starymi drzewami, krzewami
azalii i rododendronów oraz piękną aleją lipową. Jest co zwiedzać.
Teraz gospodynie z gminy
przygotowują się do dożynek,
ale na pewno niejedna myśli już
o następnej rajzie.
(tb)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZYŻANOWICACH
ŚWIETLICA W KRZYŻANOWICACH
ZAPRASZAJĄ NA

LETNI FESTYN DLA DZIECI
SPEKTAKL TEATRALNY „SMOG”
27 LIPIEC 2018 GODZ. 14.00

REKLAMA

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

0
W AKA C YJ N a P RO M O CJA NA W Y B I E L A NI E | od czerwca do końca sierpnia 50
zł
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Nagrody dla wyróżniających się uczniów

W partnerskiej Ratce

- nasza współpraca trwa już 20 lat
W dniach 21.05- 25.05.2018r
osiemnastoosobowa grupa młodzieży z krzyżanowickiej szkoły
wraz z opiekunami – panią dyrektor Beatą Szczepanowską
oraz z panią Gabrielą KupiecKwaśnica przebywała w węgierskiej Ratce. Była to już czternasta wymiana w ramach naszego 20-letniego partnerstwa.
Siedem razy uczniowie z Ratki
wraz z panią dyrektor i opiekunami odwiedzili Krzyżanowice, również siedem razy nasi
uczniowie gościli w zaprzyjaźnionej szkole.
Czas mijał bardzo szybko,
gdyż program pobytu był bogaty
w atrakcje. Zobaczyliśmy pobliskie miasta Sárospatak, Nyíregyháza , Szerencs i Miszkolc.
W Sárospatak zwiedziliśmy bazylikę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, największy
kościół w stylu gotyckim na terenie północnych Węgier. W Szerencs mieliśmy okazję zrobić
własną czekoladę i przyjrzeć
się jej produkcji w tamtejszej
manufakturze czekolady. Zaś
miasto Nyíregyháza zauroczyło nas basenami i aquaparkiem.
W Miszkolcu byliśmy w górskim

Tworków » Pod koniec roku szkolnego, 18 czerwca, sala
widowiskowa tworkowskiego
Centrum Kultury zgromadziła
laureatów olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz młodych
sportowców, którzy reprezentowali swoje szkoły, a tym samym
naszą gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Sukcesy odnoszone w wielu prestiżowych konkursach są efektem intensywnej pracy uczniów,
uzdrowisku Lillafüred, gdzie podziwialiśmy podziemny świat
niezliczonych stalaktytów i stalagmitów w jaskini Św. Stefana.
Zwiedziliśmy również średniowieczny zamek Diósgyőr, który jest jednym z ważniejszych
zabytków narodowych Węgier.
Poznaliśmy szkołę, uczestniczyliśmy w lekcji języka niemieckiego, wspólnie spędzaliśmy czas na placu zabaw oraz na
boisku sportowym. W pobliskiej
miejscowości Tallya organizatorzy przygotowali dla nas ognisko oraz ciekawe zabawy i gry.
Zaś w ostatni wieczór odbyła się
impreza pożegnalna, na której
mieliśmy okazję pokazać nasze

zdolności artystyczne i językowe.
Wszyscy wróciliśmy bardzo
zadowoleni i już cieszymy się
na kolejne spotkanie z naszymi
przyjaciółmi, tym razem u nas.
Chcielibyśmy bardzo podziękować władzom Gminy Krzyżanowice, siostrom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, DFK
Krzyżanowice, a także zaangażowanym rodzicom, uczniom
i nauczycielom naszej szkoły
za wsparcie, dzięki któremu
współpraca ze szkołą partnerską w Ratce trwa już 20 lat.
Info: SP Krzyżanowice

Uczniowie z gminny Krzyżanowice

z wizytą w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
W marcu 2018 roku w I LO
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Społeczeństwie, który jak
co roku skierowany został do
uczniów szkół gimnazjalnych
powiatu raciborskiego. W podzielonym na dwa etapy konkursie (pisemnym i ustnym)
uczestnicy musieli wykazać
się znajomością zagadnień historycznych z zakresu I wojny
światowej, okoliczności w jakich
Polska odzyskała niepodległość
oraz wydarzeń, które towarzyszyły formowaniu granic państwowych II Rzeczypospolitej.
Również w ramach niniejszego
przedsięwzięcia postanowiono
bowiem uczcić setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, co odzwierciedlone
zostało już w haśle przewodnim
konkursu: „Wspólnota polityczna – 100-lecie odzyskania niepodległości”.
Gminę Krzyżanowice reprezentowali uczniowie, pobierający naukę w szkole podstawowej w Bieńkowicach, Chałupach i w Tworkowie. Ostatecznie II miejsce w konkursie

przypadło Emili Buchcik z SP
w Chałupkach. Trzecią lokatę
uzyskała zaś Karolina Czogała
z SP w Bieńkowicach.
Jedną z nagród, którą otrzymali zdobywcy I–III miejsca
w konkursie była wycieczka
do Strasburga, zorganizowana przez biuro poselskie Posła
do Parlamentu Europejskiego
Bolesława Piechy. Odbyła się
ona w daniach 12–16 czerwca
2018 roku. W trakcie wycieczki jej uczestnicy (m.in. uczennice: Emilia Buchcik i Karolina Czogała oraz nauczyciel Janusz Mokrosz) zyskali okazję
do: odbycia rejsu łodzią turystyczną po kanałach Strasbur-

ga, zwiedzenia starego miasta,
wizyty w Parlamencie Europejskim i spotkania z posłem
Bolesławem Piechą. Laureaci
konkursu zwiedzili także stare miasto w Norymberdze oraz
Pałac Sprawiedliwości, w którym w latach 1945–1946 toczył
się proces hitlerowskich zbrodniarzy wojennych – tzw. proces
norymberski.
Niektóre z punków wycieczki
utrwalono w postaci fotograficznej. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia fotogalerii
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Chałupkach.
Info: SP w Chałupkach

świadczą także o zaangażowaniu nauczycieli, którzy poświęcili wiele czasu na przygotowanie swoich podopiecznych. Wójt
gminy Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek wręczyli dyplomy i nagrody wyróżniającym się uczniom
i listy gratulacyjne ich opiekunom. Wśród nagrodzonych byli
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjaliści, a także przedszkolaki.
(tb)

Przedstawiamy nagrodzonych uczniów i ich opiekunów
Przedszkole Bieńkowice
Grzegorz Fichna, Marcus Żyła.
Opiekun: Beata Kubny.
Przedszkole Tworków
Krystyna Staniczek, Tobiasz Kolonko, Joanna Pawlik.
Opiekunki: Barbara Kasza, Jolanta Pawlik, Małgorzata Kolonko.
SP Bieńkowice
Julia Klimża, Marcin Bożek, Nathalie Stroka, Kinga Zisch, Daniel Herzog, Roman Modlich,
Niklas Mruszczyk, Weronika
Zebrała, Patryk Kołodziejczyk,
Weronika Socha.
Opiekunowie: Izabela Glenc-Porwoł, Aldona Musioł, Damian
Matioszek, Agata Herman, Edyta Witeczek, Weronika Otawa,
Marcin Jędorowicz.
SP Chałupki
Emila Buchcik, Małgorzata Walasiewicz, Emilia Gładki, Julia
Zysiak, Laura Matuszek, Emilia
Hojka, Paweł Wycisk, Dominika
Boriński, Emilia Syszka, Aleksandra Langer, Martyna Zmuda, Anna Wycisk, Zuzanna Wolnik, Amelie Hojka, Jan Chrobok,
Paweł Kania, Daniela Bacewicz,
Nina Toczek.
Opiekunowie: Maria Gołąbek,
Teresa Lipiec, Marta Paszek,
Weronika Wycisk, Dariusz
Wierzgoń, Janusz Mokrosz,
Jarosław Drobczyk, Teofil Feliks, Viloletta Nowak, Barbara
Misiak.
SP Krzyżanowice
Maja Adametz, Justyna Wiącek, Michał Uliczka, Weronika
Krupa, Adam Kuschnuk, Klara
Krupa, Wiktoria Moskwa, Julia Krakowczyk, Karolina Pawlar, Tobiasz Kwaśnica, Paulina
Lasak, Nicola Lucyk, Marlena
Bartodziej, Patrycja Błaszczok,
Tomasz Pietrasz, Sara Trela.
Opiekunowie: Małgorzata Humieniuk, Piotr Hluchnik, Gabriela Kupiec-Kwaśnica, s. Anna Kiczyńska, ks. Jerzy Witeczek, Leonard Fulneczek, Renata Gołąbek, Ewa Kuczera,
Sabina Nowak.
SP Tworków
Sarah Malcharek, Emilia Zawadzka, Natalie Grüner, Anita

Mańczyk, Tobias Bielan, Emilie
Grüner, Łukasz Buba, Michał
Buba, Damian Krzyżok, Vanessa Mlak, Wiktoria Chudecka, Joanna Zygar, Sandra Czuraj, Justyna Bulenda, Julia Suchanek,
Paulina Siegmund, Arkadiusz
Strzelczyk.
Opiekunowie: Danuta Janoch,
Iwona Wądołowska, Natalia Blachut-Kyrcz, Ewelina Miensopust, Edyta Obruśnik, Aleksandra Kucybała.
SP Zabełków
Natalia Klon, Nadine Gołąbek,
Sandra Cymbaluk, uczniowie
kółka przyrodniczego.
Opiekunowie: Dariusz Wierzgoń, Bernadeta Sternisko, Ewa
Boriński.
SPORT
SP Bieńkowice
Natalia Kubny, Magdalena
Daszkiewicz, Wiktoria Chojnacka, Emilia Korczok, Kamil
Pawlik, Dominik Ryszka, Mateusz Fojcik, Miriam Karpisz,
Kamila Kubiczek, Oskar Kubiczek, Dominik Popela, Oskar
Panek, Tobiasz Sochacki, Natalia Kubiczek, Rafał Herber,
Olivia Herber, Patrycja Cwik,
Lena Tomaszowska, Jessica
Blana, Michał Libowski, Jakub
Cmok, Mateusz Barciaga, Rafał
Runge, Amelia Miketa, Emilia
Lamla, Monika Franica, Emilia
Klimża, Natalia Kubala, Marcin
Bożek, Natalia Markgraf.
Opiekun: Norbert Utrata.
SP Krzyżanowice
Julia Taborska, Weronika Krupa, Nikola Żaczek, Wiktoria
Stuchły, Zuzanna Płoska, Natalia Chytroszek, Ewelina Krupa, Emilia Kegel, Marta Huptaś,
Katarzyna Karnówka, Paulina
Lasak, Sara Trela, Sara Stuchły,
Aleksandra Krupa, Sandra Kuśka, Marta Organiściak, Daria
Borowska, Klara Krupa, Paweł
Sycha, Paweł Juraszek, Wojciech Stępień, Marek Kruppa,
Jakub Bugla, Szymon Rubacki,
Michał Fichna, Michał Uliczka,
Łukasz Siwoń, Oliwier Kuśka,
Rafał Kuhl, Kacper Michna, Michał Kuhn, Wiktor Krupa, Mi-

chał Fulneczek, Kamil Staniczek, Dawid Pawela, Piotr Gołąbek, Maksymilian Żbik.
Opiekunowie: Aleksandra Gajęcka i Krzysztof Popławski.
SP Tworków
Michał Tlon, Szymon Wojtaszek, Grzegorz Wojtek, Sarah
Malcharek, Mateusz Starostka, Wiktor Stuchły, Kamil Tlon,
Paulina Siegmund, Julia Cycoń,
Natalia Małolepsza, Arkadiusz
Strzelczyk, Seweryn Michna,
Damian Krzyżok, Wojciech Zygar, Rafał Drajok, Kacper Mrozek, Julia Biela, Justyna Bulenda, Wiktoria Chudecka, Paulina
Goryl, Emilia Grzenia, Joanna
Zygar, Cassandra Hołomek,
Aneta Siegmund, Sandra Czuraj, Julia Pietrasz, Fabian Białas, Paweł Grud, Jakub Jeremiasz, Piotr Pudzich, Dominik
Więcek, Wojciech Widera, Emilia Domalewska, Klaudia Drajok, Suzie Grud, Julia Konik, Alicja Korczok, Elżbieta Krzykała,
Julia Suchanek, Vivien Wądołowska, Emilia Zawadzka, Alicja Konieczny, Karolina Gorczowska, Patrycja Kolarczyk,
Wojciech Damek, Paweł Ignatzy,
Filip Kalisz, Kacper Ottlik, Samuel Kostrzewa, Kajetan Białas, Jakub Kogut, Igor Kuczaty, Mateusz Starostka, Tomasz
Gawliczek, Martin Cwik, Kevin
Krzykała.
Opiekun: Piotr Jeziorski.
W końcowej klasyfikacji rywalizacji sportowej szkół w gminie
Krzyżanowice pierwsze miejsce
w kategorii dzieci rocznik 2005
i młodsi zajęła Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, drugie miejsce Szkoła Podstawowa
w Bieńkowicach, trzecie Szkoła
Podstawowa w Tworkowie.
W rywalizacji sportowej młodzieży rocznik 2004-2002 (klasy gimnazjalne) pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Tworkowie, drugie miejsce
Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, trzecie Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach.
(tb)
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Spotkanie
koordynatorów

w szkole partnerskiej w Hvide Sande – Dania
W dniach 13 do 19 maja 2018r;
w ramach europejskiego programu Erasmus +, realizowanego w Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Tworkowie w latach 2016-2019 pt:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”,
odbyło się w Danii 2. spotkanie
koordynatorów tego projektu.
Naszą szkołę reprezentowały
panie: Urszula Kubiczek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz Danuta Janoch - koordynator projektu. W spotkaniu
uczestniczyli także przedstawiciele krajów partnerskich z:
Niemiec, Austrii, Grecji, Hiszpanii i Finlandii.
Do duńskiej szkoły uczęszcza 290 uczniów. Szkoła podzielona jest na 2 części położone
w pewnej odległości od siebie.
W pierwszej mieszczą się klasy
od 0 do klasy III zaś w drugiej
klasy IV do VIII. Budynki szkół
są bardzo przestronne, bardzo
dobrze wyposażone od igły aż
po sprzęt multimedialny. Państwo duńskie zapewnia dzieciom bezpłatną naukę, podręczniki oraz tablety i komputery.
Uczniowie na zajęciach wykorzystują nowoczesne technologie edukacyjne. Każdy uczeń posiada własny tablet i komputer.
Mieszczą się tu bogato wyposażone pracownie takie jak:

muzyczna, plastyczno-garncarska, chemiczna, pracy techniki,
krawiecka. Oprócz tego znajduje
się tutaj sala gimnastyczna, 2 siłownie – dla uczniów i dla dorosłych, basen oraz gabinety fizjoterapii. W szkole nie ma dzwonków. Uczniowie mają ustalone
godziny na przerwy. Niezależnie
od pogody w ciągu dnia mają 20
minut marszobiegu w kierunku
plaży, co przyczynia się do hartowania ciała a także dotlenienia
całego organizmu. W każdej klasie znajduje się tablica interaktywna. Uczniowie siedzą w pojedynczych ławkach, ustawionych według pomysłu nauczyciela. Nad każdą ławką zawieszony
jest przedłużacz. Niektóre klasy
posiadają kąciki wyciszeń. Na

korytarzach znajdują się małe
pomieszczenia dla pracy indywidualnej uczniów zdolnych. Budynek szkoły ma kształt kwadratu,
wewnątrz którego znajduje się
plac z boiskiem do koszykówki,
piłki nożnej i tradycyjnych duńskich gier.
Wyjazd służył podsumowaniu pracy nad projektem, wzajemnej współpracy między krajami, ewaluacji projektu, poznaniu
systemu edukacji, oprócz tego
wymianie doświadczeń pedagogicznych. Uczestnicy wyjazdu
poznali zwyczaje i kulturę Danii,
tradycyjne jedzenie oraz zwiedzili najbliższą okolicę. W trakcie
wyjazdu nauczyciele rozwijali
komunikację w języku niemieckim i angielskim. Bariery języko-

we nie przeszkadzały nauczycielom we wzajemnej współpracy.
Razem z partnerami zwiedzili miasteczko portowe Hvide Sande z fiordem, muzeum
rybactwa, śluzę wodną. Oprócz
tego Tirpitz, który jest obiektem
bunkrowym położonym niedaleko Blåvand w pobliżu duńskiego miasta Esbjerg. Budowa
bunkrów rozpoczęła się w czasie II wojny światowej i nigdy się
nie zakończyła. Na terenie bunkrów powstało multimedialne
muzeum. W nowym muzeum
znajduje się wystawa o podróży Atlantyckiej, wystawa o życiu
na zachodnim wybrzeżu i duża
kolekcja wąwozów.
Nauczyciele mieli okazję płynąć promem na wyspę Fanø,
spacerować po mokrym piasku
w miejscu gdzie następuje około 2 kilometrowy odpływ morza.
Odpływ i przypływ następuje
co 6 godzin- czyli 2 razy na dobę. Spacer miał na celu obserwacje, poznanie życia wodnego
fok, fauny i flory morza Watten-

se. Ze względu na swoje unikatowe walory przyrodnicze, cały
obszar Morza Wattowego jest
obecnie objęty ochroną i uznany,
na podstawie konwencji ramsarskiej, za „obszar wodno-błotny mający znaczenie międzynarodowe”. W 2009 roku obszar
Morza Wattowego został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie
uczestnicy udali się do miasta
Ejsberg, który słynie z produkcji

wiatraków. Zobaczyli przestronny port oraz wybrzeże.
Dania pozostanie na długo
w pamięci wszystkich uczestników tego wyjazdu. Zauroczyła
ich gościnność i serdeczność tutejszych mieszkańców, słoneczna i wietrzna pogoda, mnóstwo
jasnego, drobnego piasku, wody,
wiatraków i latarnie morskie.
W tłumaczeniu Hvide Sande to białe piaski.
Info: SP Tworków

Wycieczkowy dzień przedszkolaków

REKLAMA

OFERTA PRACY
Spółka Gesomont s.r.o. istnieje od roku 1995 i świadczy usługi spółkom przemysłowym w zakresie montażu, serwisu oraz remontu urządzeń technologicznych oraz produkcyjnych. Od 2010 spółka posiada certyfikat Agencji zatrudniena. Spółka Gesomont
s.r.o. znajduje się 10 km od przejścia granicznego Bohumín – Chałupki.
Poszukujemy osoby chętne do pracy na pozycje:

Ślusarz
Spawacz
Tokarz
Frezer
Pracownik montażu drobnych części samochodowych
Wymagamy:
• zręczność manualną
• samodzielność oraz precyzyjność
Oferujemy:
• czeska umowa o pracę
• osobom nigdy nie pracującym w Czechach oferujemy pomoc przy załatwieniu potrzebnych należności (ubezpieczenie, zgłoszenia do systemu socjalnego, konto bankowe… itp.)
• ubezpieczenie oraz gwarancja odprowadzania składek
• podstawa na umowie od 110 CZK /godz. (w zależności od wykonywanej
pracy) + bonusy + benefity + dopłata na transport
• bony żywnościowe o wartości 100 CZK/za każdy odpracowany dzień
• dodatki za pracę w święta, popołudnia oraz nocki
• możliwość pobierania zaliczki
• środki ochrony indywidualnej
• praca dla kobiet oraz mężczyzn
• stała opieka koordynatora posługującego się językiem polskim
Bliższe informacje w sprawie pracy pod numerami telefonów:

+420 607 640 068, +420 725 942 302

www.gesomont.com

Krzyżanowice » Dnia 10 maja dzieci z przedszkola z Krzyżanowic, Roszkowa i Nowej
Wioski udały się na wycieczkę
autokarową. Dwie starsze grupy pojechały do Radzionkowa,
a młodsze dzieci do Gamowa.
W Gamowie dzieci odwiedziły
Mini Zoo, zobaczyły wiele zwierząt, których – mimo, iż mieszkamy na wsi – na co dzień nie
mają możliwości oglądać, mogły
je pogłaskać i nakarmić. Potem
dzieci spędzały czas na placu
zabaw.
Starsze grupy udały się do
Muzeum Chleba w Radzionkowie. Na początku pokazano dzieciom film pt. Ballada o bochenku chleba, zawierający bardzo
pouczające treści. Potem dzieci zwiedzały muzeum, oglądały ciekawe eksponaty, słucha-

ły informacji nt. tych eksponatów. Kolejnym etapem naszej
wycieczki były samodzielne wykonywanie warkoczyków z ciasta chlebowego, które następnie zostały upieczone i dzieci
mogły zabrać do domu. Dzieci
mogły pobawić się na placu zabaw. Na zakończenie wycieczki

każde dziecko miało możliwość
przejazdu na koniu. Był to dzień
pełen wrażeń. Dzieci zmęczone,
ale bardzo radosne i zadowolone wróciły do przedszkola, gdzie
czekali już rodzice.
Info: Jolanta Siegmund

REKLAMA

DO WYNAJĘCIA

bus Peugeot Boxer Transporter
Wyposażony w bagażnik dachowy, podjazdy pod motocykl, quad, klimatyzowany.
Wymiary paki: wysokość 190 cm, szerokość 185 cm, długość 335 cm.

Tel.: 517 953 683
REKLAMA

GABINET SPECJALISTYCZNY
Piotr Blewąska - specjalista chorób wewnętrznych
Diagnostyka kardiologiczna – UKG, Holter EKG
Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice
Rejestracja pod numerem telefonu 32 415 40 53
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Samstagkurs w Młynie i Wiosce Indiańkiej

Krzyżanowice » Koniec maja dla dzieci z Samstagskursu
w Krzyżanowicach był niezwykle interesujący. Wszystko zaczęło się od odwiedzin Młyna
w Tworkowie. Jego właściciel,
pan Franciszek Pawlik, udostępnił go do zwiedzania, prezentując
dzieciom tajniki produkcji oraz
demonstrując działanie maszyn.
Zwieńczeniem spotkania było
wpisanie się do kroniki oraz wręczenie przez dzieci laurki z podziękowaniami za możliwość poznania nie tylko wyglądu, ale i historii Młyna w Tworkowie.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem była uroczystość Dnia
Matki. Jak w zeszłym roku tak
i w tym, święto to obchodzone
było w dość nietypowym miejscu, a mianowicie w Wiosce Indiańskiej w Tworkowie. Wioska
Indiańska, pozwoliła nie tylko
dzieciom, ale również i wszystkim rodzicom przenieść się
w realia prawdziwej osady Indian. Celem spotkania, była nie
tylko uroczystość Dnia Matki,
ale również zakończenie wio-

Dzień Wody
sennej edycji kursu. Spotkaniu towarzyszyli przedstawiciele DFK pan Henryk Kupiec
oraz pan Georg Latton. Podczas spotkania zarówno dzieci jak i rodzice mieli możliwość
poznać elementy towarzyszące codziennemu życiu Indian
oraz miały możliwość wypróbowania swych umiejętności
w grach i zabawach zręcznościowych takich jak strzelanie
z łuku, tor przeszkód. Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek
w postaci kawy, ciast oraz sma-

kołyków dla dzieci. Po poczęstunku dzieci wspólnie odczytały wiersz w języku niemieckim,
życząc swojej mamie wszystkiego najlepszego oraz wręczyły
samodzielnie wykonane laurki.
Dzieci natomiast otrzymały dyplomy uczestnictwa w Samstagskursie oraz upominki w postaci książek w j. niemieckim. Dzięki temu spotkaniu, wszystkie
mamy wraz ze swymi dziećmi
mogły spędzić miłe i pełne wrażeń sobotnie popołudnie.
Info: Anna Nowak

SZKOLNY DZIEŃ SPORTU
Chałupki » 1 czerwca świętowaliśmy w naszej szkole
Dzień Dziecka, który w tym
roku przebiegał w sportowym
duchu- jako Szkolny Dzień Sportu. W związku z przystąpieniem
naszej gminy do Sportowego
Turnieju Miast i Gmin 2018 po
krótkim powitaniu i złożeniu życzeń naszym uczniom przez Dyrektora Szkoły p. Barbarę Tomczyk, rozpoczęliśmy bieg w ramach Testu Coopera. Do biegu
włączyli się także nasi nauczyciele wf: p. Joanna Reguła i p.
Piotr Rybarz. Po krótkim odpoczynku, podczas którego wychowawcy rozdali lody i napoje

ufundowane przez Radę Rodziców- rozgrany został mecz piłki
siatkowej. W składach drużyn
pojawili się zawodnicy naszej
szkoły, nauczyciele, absolwenci
oraz rodzice. Przez kilka godzin
uczniowie uczestniczyli w wielu konkurencjach: rozgrywkach
piłki nożnej, przeciąganiu liny,
skokach na skakance, wyścigach rzędów, skoku w dal z miejsca, rozgrywkach w dwa ognie
oraz w spacerze na szczudłach.
Starsi uczniowie z pomocą nauczycieli przygotowali i sędziowali rozgrywki. Każdy otrzymywał za udział cukierki, których
nie brakowało i każdy mógł wie-

lokrotnie przystąpić do zabaw,
ponieważ wszystkie konkurencje traktowaliśmy zabawowo.
Uczennice starszych klas malowały specjalnymi kredkami
buzie, ręce, a nawet nogi- niektórzy dzięki temu byli bardzo
kolorowi.
Dzień upłynął radośnie, ale
sportowo, pogoda dopisała, chociaż momentami było bardzo
gorąco.
Dziękujemy wszystkim
uczniom i nauczycielom oraz
Radzie Rodziców, dzięki którym ten dzień przebiegł radośnie, aktywnie i bezpiecznie.
Info: SP w Chałupkach

Tworków » 24 maja br.
w Szkole Podstawowej w Tworkowie obchodzono Dzień Wody.
Dzień ten był dobrym momentem, aby przypomnieć wszystkim, że wodę trzeba szanować,
ponieważ wody pitnej brakuje
milionom ludzi na całym świecie.
Uczniowie w trakcie poszczególnych lekcji uświadamiali sobie,
jak wielką rolę odgrywa woda
i jak wielkie zagrożenie niesie ze
sobą spadek jej zasobów. Uczniowie wraz z nauczycielami badali pod mikroskopem skład wody,
tworzyli opowiadania o kropelce wody, dokonywali pomiarów
matematycznych, wykonywali
plakaty, troszkę eksperymentowali, a przy tym bardzo dobrze
się bawili.
Na przerwach dostępna była smakowa woda pitna z kranu.
Uczniowie degustowali wodę
cytrynową, ogórkową, jabłkową z nutą cynamonu, pomarańczową i malinową. Oczywiście

nie zabrakło także mięty. Kiedy dzieciom chce się pić i stają
przed wyborem: wydać kieszonkowe na słodki napój czy wodę
mineralną — wygrywa niestety
napój. Cukier prowadzi do otyłości i niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych. Dlatego
akcja miała na celu przekonania dzieci i młodzieży, iż zwykła
woda z dodatkiem owoców jest
pyszna, ale także i zdrowa.

Oprócz tego wielką furorę zrobiły banki mydlane –
a w szczególności zamykanie
w bańce mydlanej.
Akcja zorganizowana była
w ramach realizowanego w szkole europejskiego programu Erasmus + wraz z PWK Górna Odra
z siedzibą w Tworkowie.
Info: Danuta Janoch
– SP w Tworkowie

BIEG PO ZDROWIE

PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Chałupki » W roku szkolnym 2017/2018 w ramach edukacji zdrowotnej realizowany
był w naszej szkole program
„Bieg po zdrowie”, który został opracowany w Głównym
Inspektoracie Sanitarnym we
współpracy z ekspertami.
Zajęcia odbywały się w klasie czwartej i miały na celu
uświadomić uczniom, że należy wszelkimi sposobami zapobiegać paleniu wyrobów tytoniowych wśród dzieci.
W czasie spotkań uczniowie
byli zachęcani do zdrowego sty-

lu życia, wolnego od dymu tytoniowego oraz poznali korzyści wynikające z niepalenia papierosów.
Podczas zajęć dzieci wzmacniały zarówno poczucie własnej wartości jak i były zachęcane do świadomych wyborów
związanych ze zdrowiem. Do
programu włączyli się także
rodzice, którzy m.in. udzielili
wywiadu: „Dlaczego nie palę?”
oraz uczestniczyli w spotkaniu
na terenie szkoły. Oprócz tego
uczniowie wypełniali i omawiali karty pracy w zeszycie ćwi-

czeń, wykonali plakaty, odgrywali scenki, oglądali filmy edukacyjne na temat szkodliwości
palenia oraz wymyślili i przedstawili w formie plakatów hasło
z okazji „Światowego Dnia Bez
Papierosa”, który jest obchodzony 31 maja każdego roku.
Mamy nadzieję, że wiedza
z zakresu zdrowego stylu życia okaże się niezwykle przydatna i wpłynie na asertywne
zachowania naszych uczniów
w przyszłości.
Info: Barbara Tomczyk
– SP w Chałupkach
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1. Oliwier Wolny SP Chałupki
2. Wiktor Popela SP Bieńkowice
3. Seweryn Janosz SP Tworków

Egzamin z nauki pływania
Gorzyce » 13 czerwca 2018 r.
na basenie w Gorzycach odbyły
się zawody sportowe w pływaniu klas czwartych szkół podstawowych gminy Krzyżanowice.
Od kilku lat uczniowie tych
klas mają możliwość nauki pływania w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Jest to najlepsza okazja do tego, aby jak
najlepiej opanować właściwą
technikę pływania, nurkowania
czy też skoków do wody. Ta inicjatywa gminy cieszy się dużym
uznaniem wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Uczniowie dzięki takim zajęciom mają możliwość zdobycia karty pływackiej.
Wielu z nich już cieszy się z jej
posiadaniem.
Podsumowaniem rocznych
zajęć są zorganizowane przez
GZOKSiT i przeprowadzone
przez nauczycieli zawody w pływaniu. Uczniowie rywalizowali
w dwóch grupach w stylu dowolnym, grzbietowym, sztafecie oraz na zjeżdżalni. Poziom
był bardzo wyrównany, a o wynikach końcowych decydowała czasem sekunda lub nawet
mniej.

Uczniowie, którzy uzyskali
miejsca I – III otrzymali medale, które wręczali wójt gminy Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek. Każdy uczeń, który brał
udział w zajęciach zdobył dyplom ukończenia rocznej nauki
pływania.

Wyniki zawodów
Rocznik 2007

drużyna z Chałupek musi rozegrać dwa mecze barażowe
o utrzymanie się w tej klasie.
Przeciwnikiem LKS Chałupki
będzie trzecia drużyna z tabeli
klasy B – LKS Górki Śl.
Obaj nasi reprezentanci grający w klasie B zdołali utrzymać B-klasowe szlify.
LKS Owsiszcze – VIII miejsce
i 42 punkty, zaś LKS Zabełków
– XII miejsce i 32 punkty.
W klasie C długo prowadzący w tabeli LKS Bolesław, mając na koncie tyle samo punktów co lider – 45, zajął ostatecznie II miejsce, w związku z tym
drużyna ta musiała rozegrać
dwa mecze barażowe o awans
do klasy B. Przeciwnikiem była drużyna CZARNI II Gorzyce. Niestety po porażce 1:2 na
własnym boisku zremisowała
na wyjeździe w Gorzycach 3:3
i w następnym sezonie dalej
grać będzie w klasie C. Grające jeszcze w tej klasie dwie
drużyny naszej gminy zajęły:
LKS Tworków II – V miejsce
i 22 punkty, LKS Owsiszcze II
– VII miejsce i 15 punktów.

Juniorzy młodsi III liga
Rybnik-Racibórz: LKS Tworków – VIII miejsce i 14 punktów
Juniorzy starsi: LKS Zabełków – V miejsce i 3 punkty
Juniorzy młodsi: LKS Krzyżanowice – I miejsce i 16 punktów
Trampkarze młodsi: LKS
Krzyżanowice – VI miejsce i 4
punkty.
Teraz około 2 miesiące
przerwy, więc oglądajmy to, co
się dzieje na boiskach w Rosji.
Pierwszy mecz barażowy
o grę w klasie A LKS Chałupki na własnym boisku zremisował z LKS Górki Śl. 1:1. Rewanż w Górkach Śl. W dniu
30.06.2018 r.
Sytuacja na zakończenie sezonu 2017/2018.
Jan Kubik

Sztafeta drużynowo
1. SP Bieńkowice
2. SP Tworków
3. SP Zabełków

(tb)

wygrała turniej w Haci

Awanse i spadki w poszczególnych klasach mogą jeszcze
ulec zmianom – na przykład
wycofanie się drużyny z rozgrywek, brak licencji do gry
w danej klasie.

Drużyny młodzieżowe

1. Oskar Panek SP Bieńkowice (rekord)
2. Seweryn Janosz SP Tworków
3. Alan Krakowczyk SP Zabełków

Drużyna gminy Krzyżanowice

Strzałka z deską
Dziewczęta
1. Martyna Irzik SP Tworków
Styl dowolny 25 m
Hać: W sobotę 16 czerwca
2. Anna Nemec SP Chałupki
Dziewczęta
w czeskiej Haci odbył się 19.
1. Zuzanna Juraszek SP Twor- 3. Magdalena Pszenica SP Turniej Piłki Nożnej Trampków
Krzyżanowice
karzy o Puchar Starosty Gmi2. Natalia Kubiczek SP Bień- Chłopcy
ny Hać. Jak co roku w turnie1. Jakub Cyron SP Zabełków
kowice
ju, udział wzięły reprezentacje
3. Dominika Piskorz SP Bień- 2. Dawid Kubiczek SP Krzyża- uczniów ze szkół czterech partnowice
kowice
nerskich gmin: Hać, Piszcz, Szy3. Dawid Wyszkoni
Chłopcy
lerzowice i Krzyżanowice.
1. Tomasz Gawliczek SP TworTurniej rozegrano systeków
Rocznik 2008
mem „każdy z każdym”. Wy2. Wiktor Stuchły SP Tworków Styl dowolny 25 m
grała reprezentacja gminy
3. Igor Kuczaty SP Tworków
Dziewczęta
1. Natalia Kubala SP BieńkoStyl grzbietowy 25 m
wice
Dziewczęta
2. Roksana Nowak SP Zabeł1. Oliwia Herman SP Krzyżaków
3. Emilia Klimża SP Bieńkonowice
2. Karolina Małolepsza SP
wice
Chłopcy
Tworków

Z WOLEJA

Mistrzostwa świata w piłce
nożnej dobiegają końca fazy
grupowej. Oczy kibiców zwrócone są na rosyjskie boiska. Póki co, spróbujmy jednak podsumować to, co działo się na
boiskach w klasach, w których
grały drużyny naszej gminy.
Jednym drużynom udało się
osiągnąć cel, innym nie. Zacznijmy przegląd od grającej
w klasie okręgowej ŚlZPN Katowice drużyny LKS Krzyżanowice. Jako jedyny przedstawiciel naszej gminy w tej klasie,
z 40. punktami zajął X miejsce
i zdołał utrzymać się w tej klasie na przyszły sezon.
W klasie A Podokręgu Racibórz LKS Tworków, mający
ogromną szansę na awans, ze
zdobyczą 57. punktów uplasował się na III miejscu w tabeli,
co nie daje awansu tej drużynie. Drugi nasz reprezentant
w tej klasie LKS Chałupki, mający na swoim koncie 32 punkty
uplasował się na XIII miejscu.
Ze względu na spadek trzech
drużyn z klasy okręgowej do
klasy A Podokręgu Racibórz

3. Natalia Małolepsza SP Tworków
Chłopcy
1. Dominik Herman SP Krzyżanowice
2. Bartek Cisz SP Krzyżanowice
3. Mateusz Starostka SP Tworków

Styl grzbietowy 25 m
Dziewczęta
1. Pola Kura SP Krzyżanowice
2. Agata Kiszka SP Tworków
3. Kinga Kozioł SP Zabełków
Chłopcy
1. Kevin Krzykała SP Tworków
2. Tobiasz Pytlowy SP Krzyżanowice
1. Tobiasz Ledniowski SP Bień3. Mateusz Barciaga SP Bieńkowice
kowice
2. Alan Wolnik SP Chałupki
3. Bartosz Kretek SP Tworków
Strzałka z deską
Dziewczęta
Zjeżdżalnia
1. Emilia Lamla SP Bieńko- Dziewczęta
1. Karolina Klon SP Zabełków
wice
2. Izabela Barcz SP Tworków 2. Oliwia Uliarczyk SP Zabeł3. Hania Staniczek SP Tworków
3. Oliwia Kremser SP Chałupki
ków
Chłopcy
Chłopcy

REKLAMA

Krzyżanowice, przed drużyną
gospodarzy czyli Hacią – z takim samym dorobkiem punktowym, ale lepszym bilansem
bramkowym. Trzecie miejsce
zajęły Szylerzowice, czwarte
Piszcz. Decyzją sędziów najlepszym bramkarzem turnieju
został Michał Fulneczek z Krzyżanowic.
Zwycięskiej drużynie puchar
wręczył starosta Haci Werner

Vyletělek i dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek.
Drużynę z gminy Krzyżanowice reprezentowali: Michał Fulneczek, Fabian Białas,
Michał Fichna, Kacper Madeja,
Igor Wilaszek, Michał Kuhn, Paweł Sycha, Marcin Warzeszka,
Dominik Więcek i Wiktor Krupa.
Opiekun Piotr Jeziorski.
(tb)
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Rodzinne wędkowanie
Dzień Dziecka na Trzecioku
Tworków » W sobotę 2
czerwca na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, które co roku
organizuje koło nr 109 Polskiego
Związku Wędkarskiego, w Krzyżanowicach.
Frekwencja jak zwykle dopisała – w zawodach wzięło udział
65 dzieci, 42 chłopców i 23 dziewczynki. Połowy były obfite, a każde branie ryby budziło wielkie
emocje u dzieci, a jeszcze większe u opiekunów. Wszystkie ryby
zaraz po zważeniu wróciły z powrotem do wody. Gdy komisja
podliczała punkty, dzieci z apetytem zajadały pieczone kiełbaski. Dzięki zaangażowaniu
członków koła zawody przebiegały w sympatycznej atmosferze, a dzieciaki miały ogromną
frajdę przy wędkowaniu.
Wszystkie dzieci biorące
udział w zawodach otrzymały
dyplomy i atrakcyjne nagrody,
a zwycięzcy dodatkowo puchary. Nagrody ufundowali: Urząd
Gminy w Krzyżanowicach, Koło nr 109 PZW w Krzyżanowicach, sołectwo Tworków i sponsorzy.

Wyniki rywalizacji

Roszków: 12 maja sołectwo
Roszków po raz kolejny zorganizowało Rodzinne Zawody Wędkarskie. Dużo radości, pozytywne emocje i wiele uśmiechu towarzyszyło wszystkim małym
i dużym pasjonatom wędkowania. Obsadzone zostały 34 stanowiska. Pomimo, że brały tylko
małe rybki zwycięzca juniorów
złowił ponad 3 kg ryb. Wyniki
były następujące:

Kategoria Junior

Pierwsza dziesiątka
 I miejsce: Paweł Hajduczek
– dziewczęta
 II miejsce: Kamil Bugla
1. Julia Kerner (2190 pkt) –
 III miejsce: Jakub Bugla
Krzanowice
2. Laura Ernestowicz (2050
Kategoria Senior
pkt) – Krzyżanowice
3. Agata Śmiech (1740 pkt) –
 I miejsce: Dawid Bugla
 II miejsce: Rajmund Staś
Szumirad
 III miejsce: Rafał Swaby
4. Karolina Konik (1690 pkt) –
Owsiszcze
5. Julia Cieślak (1505 pkt) –
Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom naTworków
6. Laura Czerny (1500 pkt) –
REKLAMA
Tworków
7. Martyna Sekuła ( 1385 pkt)
– Brzezie
8. Natalia Śmiech (1380 pkt) –
Szumirad
9. Emilia Johann (1360 pkt) –
Tworków
5. Dawid Kruty (2220 pkt) –
10. Joanna Halfar (1330 pkt) –
Wojnowice
6. Jakub Gajda (2080 pkt) –
Wojnowice
Tworków
Pierwsza dziesiątka – chłopcy 7. Brunon Starube (1880 pkt)
1. Kamil Kerner (3120 pkt) –
– Tworków
8. Tobiasz Szkatuła (1860 pkt)
Krzanowice
2. Dominik Popela (3080 pkt) –
– Rogów
Bieńkowice
9. Tomasz Wileczelek (1810 pkt)
3. Dominik Więcek (2890 pkt)
– Tworków
10. Oliwer Błaszczok (1790 pkt)
– Tworków
– Nowa Wioska
4. Kacper Kruty (2450 pkt) –
(tb)
Wojnowice

grody pocieszenia, słodki poczęstunek a także kiełbasę z rożna.
Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwał prezes koła
PZW nr 16 Jastrzębie Miasto
Pan Bogumił Rączkowski. Zawody zostały sfinansowane

z funduszu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych działającej przy
Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach oraz koła wędkarskiego
Jastrzębie Miasto.
(MB)

Stare, ale... na chodzie

Krzyżanowice » Po raz kolejny przez gminę Krzyżanowice
przebiegała trasa międzynarodowego rajdu sportowo-orientacyjnego pojazdów zabytkowych
z elementami jazdy konkursowej Prajzska Rallye zorganizowanego przez Auto Moto Club
Kravaře, Automotoklub Hlučín,
Oldracing Club Hlučín oraz Klub
Vojenské Historie Hlučínsko.
W sobotę rano, 2 czerwca,
zabytkowe pojazdy, samochody i motocykle, wyruszyły z Hulczyna. Można je było zobaczyć
na trasie: Darkowice, Hać, Rudyszwałd, Roszków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Piszcz, Chuchelna, Bolatice, Szczepankowice, Krawarz, Dolny Beneszow,
Kozmice i z powrotem w Hulczynie. W rajdzie wzięli udział
czescy i polscy miłośnicy zabytkowych samochodów.

To już szesnasta edycja międzynarodowego rajdu Prajzska
Rallye. Jeden z punktów kontrolny ustawiono w Krzyżanowicach na Alei Lichnowskiego.
Kierowcy zdobywali tu punkty w konkurencji sprawnościowej. Tutaj też rajdowcy mogli

pokrzepić się kołoczykami i ugasić pragnienie. Punkt zorganizowali pasjonaci starej motoryzacji z Krzyżanowic i Bieńkowic
przy wsparciu Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach.
Foto: M.P.
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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

Kwiaciarnia KRYSTYNA

Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: kwiaciarnia.krystyna.bulenda@neostrada.pl
BOGATY WYBÓR TRUMIEN
NAJTAŃSZA USŁUGA w NASZYM REJONIE
KARAWAN, TRAGARZE, KWIATY
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ ZWŁOK

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY

ul. Główna 13
47-450 Krzyżanowice

OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
REKLAMA

tel: (32) 414 75 44
REKLAMA

TIN

REKLAMA

www.homeinstal.pl
biuro@homeinstal.pl

PRAKTYKI W MARCO

POMYŚL O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZIŚ!

ADRESAT

ZAWÓD

uczniowie klas
pierwszych
branżowej szkoły I
stopnia

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

OKRES
trzy lata

2018/19 – 2020/21

GWARANCJA

Zatrudnienia na statusie pracownika
młodocianego, wynagrodzenia od
początku praktyki, ubezpieczenie w ZUS,
urlopu wypoczynkowego, zaliczenia stażu
pracy. Możliwość zatrudnienia po
ukończeniu szkoły.

ADRES

MARCO F. H. U. – Marek Sbeczka
Owsiszcze, ul. Krzyżanowicka 10

biuro@marcofhu.eu

MARCO Materiały i Usługi
Budowlane

32 707 22 93
603 066 237

ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA
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Z bibliotecznej

Tym razem chcemy przybliżyć czytelnikom jedną z najwybitniejszych współczesnych polskich pisarek – Olgę Tokarczuk.
Doceniono ją również za granicą – w maju br. otrzymała jedną
z najważniejszych nagród literackich, Man Booker International Prize. Jury doceniło oryginalność powieści Tokarczuk
„Bieguni”, którą na język angielski przełożyła Jennifer Croft.

półki

Olga Tokarczuk – pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka,
psycholog. Dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: „Bieguni” i „Księgi Jakubowe”. Jest autorką ośmiu powieści
i kilka zbiorów esejów. Debiutowała w 1993 r. dziełem „Podróże ludzi
księgi”, wcześniej opublikowała jeszcze tomik wierszy. Krytycy najbardziej docenili jej „Prawiek i inne czasy”. Wydana w 1998 r. książka „Dom dzienny, dom nocny” zwyciężyła w konkursie o Nagrodę
Literacką im. Wł. Reymonta. Otrzymała międzynarodową nagrodę
Vilenica, przyznawaną pisarzom z Europy Środkowej. Na podstawie
powieści „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Agnieszka Holland nakręciła film „Pokot”.

KSIĘGI JAKUBOWE

Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć
języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych – powieść historyczna, była pisana przez blisko siedem lat. Na 912 stronach autorka przedstawia barwny świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają kasztelanowa Katarzyna Kossakowska i towarzysząca jej poetka Elżbieta Drużbacka.
Jednym z gości na powitalnej kolacji jest miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, autor pierwszej polskiej encyklopedii. Ksiądz
i poetka, osoby rozmiłowane w księgach, szybko znajdują wspólny
język – rozpoczynają rozmowę, którą później kontynuować będą
w listach. Nieco później, także na Podolu, pojawia się młody, przystojny i charyzmatyczny Żyd – Jakub Lejbowicz Frank. Tajemniczy przybysz zaczyna głosić idee, które szybko dzielą społeczność
żydowską. Dla jednych heretyk, dla innych zbawca już niebawem
ma wokół siebie krąg oddanych sobie uczniów, zaś wywołany przezeń ferment może odmienić bieg historii. Księgi Jakubowe imponują literackim rozmachem,
wielością poziomów i możliwych interpretacji. Olga Tokarczuk z ogromną dbałością o szczegóły
przedstawia realia epoki, architekturę, ubiory, zapachy. Odwiedzamy szlacheckie dwory, katolickie plebanie i żydowskie domostwa, rozmodlone i zanurzone w lekturze tajemniczych pism.
Na oczach czytelników pisarka tka obraz dawnej Polski, w której egzystowały obok siebie chrześcijaństwo, judaizm, a także islam.
„Księgi Jakubowe” to nie tylko powieść o przeszłości. Można ją czytać również jako refleksyjne, momentami mistyczne dzieło o samej historii, jej zakrętach i trybach, które decydują o losach całych narodów. To właśnie w połowie XVIII wieku, u progu Oświecenia i przed rozbiorami, wybitna pisarka poszukuje odpowiedzi na pytania o dzisiejszy kształt naszej części Europy.

BIEGUNI

Powieść, która wzbudziła sporo kontrowersji w Polsce. Początkowo pisano m.in., że „jest dowodem głębokiego kryzysu pisarstwa”, ale wkrótce doceniono ją w wielu konkursach literackich.
Poznaj samego siebie. Człowiek najlepiej poznaje samego siebie
w kontakcie z innym człowiekiem i temu bardzo dobrze sprzyjają podróże. Spotkania, rozmowy, słuchanie opowieści o innych,
poznawanie nieznanych światów innych sprzyja też poznaniu
samego siebie. Podróże można odbywać też w głąb naszego
ciała starając się poznać własne wnętrze fizyczne i psychiczne,
a także w czasie. Czy ciągle przemieszczając się uciekamy przed
sobą, czy staramy się siebie odnaleźć? Co nas pcha do podróży?
Tworzy się psychologia podróży. Nie jest to klasyczna powieść
jest to zbór refleksji, przemyśleń, opisów spotkań z ludźmi i ich
opowieści, opisy różnych miejsc do których przeciętny turysta
nie trafia i związane z nimi historie. Książka pochłania i przy
świetnym warsztacie pisarki czyta się świetnie. Jest to utwór
ponadczasowy, gdyż zawsze podróżowaliśmy i będziemy podróżować. Warta przeczytania i refleksji nad nią i nad człowiekiem.

Myśl
Jeśli będziesz przykładnie pracował osiem godzin dziennie,
może ci się kiedyś uda zostać kierownikiem i pracować dwanaście.
Robert Lee Frost

Uśmiechnij się
- Policja, słucham?
- Panie władzo, od dłuższego czasu mam problem z grupą bandziorów. Co tylko zarobię
jakieś pieniądze część mi zabierają. Zostawiają marne grosze na życie, a ostatnio grożą,
że będą zabierać jeszcze więcej. Nie mam już siły, proszę coś z tym zrobić.
- Ma pan jakieś ich dane, nazwiska?
- Nie znam wszystkich, ale do swojego przywódcy mówią „panie premierze”...
  
- Czy oskarżony był już karany?
- Tak, za konkurencję.
- Za konkurencję nikogo się nie karze! A co oskarżony robił?
- Takie same banknoty jak mennica państwowa.
  
Kobieta po śmierci trafia do nieba i natychmiast rozpoczyna poszukiwania swego męża.
Święty Piotr sprawdza w kartotece, ale w rubrykach: normalni, błogosławieni, święci nie
ma nazwiska poszukiwanego. Podejrzewając najgorsze, czyli zsyłkę do konkurencji, św.
Piotr pyta ze współczuciem: A ile lat byliście państwo małżeństwem?
- Ponad 50 lat! - odpowiada żona pochlipując.
- To trzeba było od razu tak mówić! - uradowany Piotr podrywa się do kartoteki. - Z pewnością znajdziemy go w dziale „męczennicy”!
  
Żona mówi do męża: Idź do sklepu i kup ślimaki. Zjemy je na kolację. Mąż kupił ślimaki, po drodze do domu wszedł do knajpy z pięknymi dziewczynami i zapomniał o bożym
świecie. Nad ranem przypomniał sobie: Ślimaki! Co ja powiem żonie? Przecież ona mnie
zabije. Stanął przed drzwiami domu i nagle go natchnęło. Wszystkie ślimaki ułożył w szyku na wycieraczce, zadzwonił, a gdy żona stanęła w progu, wykrzyknął: No, chłopaki,
wchodzimy! Wchodzimy!
  
Ósmego dnia Pan Bóg rozdał wszystkim narodom Ziemi języki. Tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali więc Ślązacy delegację do Pana Boga z prośbą, aby naprawił swój błąd.
Pan Bóg wysłuchał członków delegacji i rzekł: Jerona kandego! Wyboczcie chopy! W takim razie bydziecie godać tak jak jo…
  
Dzieci przechwalają się w szkole:
- A my w domu wszyscy mamy rowery.
- A my mamy cztery telewizory.
- A nas w domu jest ośmioro i każde z nas ma swojego tatusia.

PROWADŹ SWÓJ PŁUG PRZEZ KOŚCI UMARŁYCH

W niewielkiej osadzie w Kotlinie Kłodzkiej giną mężczyźni. Wszyscy
z zamordowanych byli zapalonymi myśliwymi. Mafijne porachunki?
A może zemsta zwierząt? Powieść Olgi Tokarczuk korzysta z intrygi
kryminalnej w stylu retro (rozwiązanie fabularne przypomina jedną
z najsłynniejszych powieści Agathy Christie), ale też potwierdza, że
kryminał to gatunek umożliwiający ukazanie społeczności i rządzących nią mechanizmów, dociekanie źródeł zła, idealne medium do
przedstawienia problemów społecznych i politycznych. Narratorka
powieści, Janina Duszejko, jest kobietą w średnim wieku, domorosła
astrolożka i gnostyczka, ucząca angielskiego w lokalnej szkole i opiekująca się domami „miastowych” letników. Funkcjonuje w społeczności jako niegroźna wariatka, do momentu gdy wypowiada wojnę
myśliwym, wśród których są przedstawiciele miejscowej elity. Usiłuje
pomóc policji w prowadzeniu śledztwa, a jednocześnie – za sprawą
swych przekonań – sama staje się podejrzana. Tokarczuk pokazuje
społeczność tradycjonalistyczną, patriarchalną, katolicką, której elita – ksiądz, policjant, zamożny biznesmen – „jest w prawie” ważniejszym niż to zapisane w państwowych ustawach, ma monopol na słuszne poglądy. Nieliczni myślący inaczej żyją w podziemiu, nie mając dość odwagi,
by wyrazić swoje zdanie, albo podlegają społecznemu ostracyzmowi.
Agnieszka Winiarczyk
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dziecięcych drużyn z Polski i Czech wzięło udział w turnieju piłkarskim
Tworków Cup 2018 o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice

