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STRAŻACY RYWALIZOWALI
w zawodach sikawek konnych

Bieńkowice » W niedzielę, 1 lipca, na boisku
w Bieńkowicach stuletnie i starsze sikawki oraz
ich załogi rywalizowały podczas XIII Powiatowych
i X Międzynarodowych Zawodów Sikawek Konnych
o Puchar Starosty.
Czytaj na stronie 2
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Strażacy rywalizowali

W ZAWODACH SIKAWEK KONNYCH
Widzowie kibicowali drużynom ochotników z województw
śląskiego, opolskiego i łódzkiego. Przybyli także Czesi z Dobrosławic i Ostrawy. Wyjątkowo głośnymi brawami widzowie dopingowali dzieci – najmłodszą drużynę z Bojanowa
oraz Bolesławca i Wieruszowa
z województwa łódzkiego – które dzielnie i z zapałem wykonywały swoje zadania.
Po ustawieniu sikawki przy
basenie z wodą, startujące w zawodach drużyny kolejno stawały na starcie. Po pokonaniu toru
przeszkód strażacy „siłą mięśni”
uruchamiali zabytkową pompę i strumieniem wody podawanym z prądownicy przewracali „ognik”. W tej konkurencji
o czasie wykonania ćwiczenia
decydowała nie tylko siła, ale
przede wszystkim zgranie całego zespołu.
Puchar Starosty wywalczyli drugi raz z rzędu strażacy
z Tworkowa, tuż za nimi znalazła się drużyna OSP jednostka z OSP Przewóz, na trzecim
OSP Zabełków.
Na uznanie i szacunek zasługują strażacy z OSP Bieńkowie,
którzy użyczyli swoją sikawkę
strażakom z Krzyżanowice –
ich pompa miała awarię. Dzięki temu drużyny młodzieżowe
i kobieca mogły przystąpić do
zawodów.
Dyplomy, puchary, medale oraz nagrody wręczali wójt
Grzegorz Utracki i prezes OSP
Bieńkowice Walter Witeczek.

WYNIKI ZAWODÓW

Mężczyźni
1. OSP Tworków 32,81
2. OSP Przewóz 35,44
3. OSP Zabełków 37,62
4. OSP Ucieszków 39,25
5. OSP Bieńkowice 34,50 + 5 pk

6. OSP Pietraszyn 40,03
7. OSP Ujazd 42,28
8. OSP Bojanów 42,31
9. OSP Świbie 41,41 + 5 pk
10. OSP Pokrzywnica 50,72 +
5 pk
11. SDH Ostrava Plesna 63,43
+ 5 pk
12. OSP Pietrowice Wielkie 42,71
+ 35 pk
13. OSP Wilkowice 78,15 + 5 pk
14. OSP Krzyżanowice nie ukończyły zawodów
Kobiety
OSP Krzyżanowice 43,69
Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze
Chłopcy
1. OSP Tworków II 34,93
2. OSP Tworków I 35,97
3. OSP Krzyżanowice 40,09
4. SDH Dobroslavice 49,78
5. OSP Bieńkowice 57,71
6. OSP Zabełków 53,56 + 5 pk
7. OSP Pietrowice Wlk 52,19
+ 50 pk
Dziewczęta
1. OSP Bieńkowice 39,56
2. OSP Przewóz 42,44
3. OSP Ucieszków 50,41
4. OSP Łany 53,03 + 25
5. OSP Wilkowice 79,41 + 15 pk

Drużyny dziecięce
1. OSP Krzyżanowice 38,97
2. OSP Tworków 39,63
3. OSP Bieńkowice 37,05 + 5 pk
4. OSP Przewóz 49,13
5. OSP Bolesławiec 65,87
6. OSP Wieruszów 82,74
7. OSP Bojanów 85,47
(tb)
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Pomoc materialna dla uczniów

Lipiec 2018 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

GMINA DOSTAŁA

o charakterze socjalnym dofinansowanie na mikroprojekty
2018/2019 – stypendia szkolne
O pomoc materialną
o charakterze socjalnym
mogą ubiegać się
uczniowie, którzy
spełniają warunki:

 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia nie przekracza kwoty 514 zł, (art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12. 03. 2004 r.
o pomocy społecznej Dz. U.
z 2017 roku poz. 1769 z późniejszymi zmianami)
 są uczniami szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych (do czasu
ukończenia kształcenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),
 są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także
w stopniu głębokim, udział
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających
uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych
(do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki),
 są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do

ukończenia 24 roku życia),
 mają miejsce zamieszkania na
terenie gminy Krzyżanowice.
Decyzja o przyznanie stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie wniosku odpowiednio do sytuacji materialnej ucznia. Wniosek składają rodzice /opiekunowie/
ucznia, uczniowie pełnoletni
składają go sami.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności, gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także,
gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe. Refundacja następuje na podstawie imiennych dowodów zakupu
(faktury, umowy kupna-sprzedaży, zaświadczenia ze szkół o poniesieniu wydatków związanych
z pobieraniem nauki). Rachunki
powinny być wystawione imiennie na ucznia lub na rodzica/
opiekuna wymienionego w decyzji. Wnioski stypendialne dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice wydawane są: w Ośrodku Pomocy
Społecznej Krzyżanowice z/s
w Tworkowie, 47-451 Tworków,
ul. Zamkowa 50. lub Urzędzie
Gminy Krzyżanowice 47-450
Krzyżanowice ul. Główna 5.
Wypełnione wnioski wraz
z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Krzyża-

Trwa ponowna procedura
przetargowa na wyłonienie wykonawcy na zadanie „Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic”. W pierwszym przetargu złożone zostały dwie oferty, które znacznie przewyższyły
kosztorys inwestorski.
Zakres robót obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej,
odwodnienia, wykonanie podbudowy i utwardzenie nawierzchni
ul. Kościelnej, a także zagospodarowanie placu kościelnego.
Na zadanie gmina otrzymała promesę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
w wysokości 208.000 zł.

DROGA RUDYSZWAŁDROSZKÓW

Trwa procedura związana
z wyłonieniem wykonawcy na
modernizację drogi transportu
rolnego Rudyszwałd – Roszków.
Zadanie obejmuje: wykonanie nowej podbudowy i na-

„Ludzie i kultura
pogranicza
polsko-czeskiego”

Dodatkowe infor macje:
w OPS Krzyżanowice pod
Partnerzy projektu: gmina
numerem tel: (32) 419 63 00,
e-mail: ops@krzyzanowice.pl Krzyżanowice, gmina Szylerzowice, powiat wodzisławski, Rada Dzieci i Młodzieży RADAINFORMACJA dotycząca
MOK z Ostrawy.
zasiłku szkolnego
Projekt zakłada organizaUczniowi znajdującemu się
w przejściowo trudnej sytuacji cję cyklu wydarzeń, które stamaterialnej z powodu zdarzenia nowić mają okazję do zaprelosowego może być przyznany zentowania oferty organizacji
zasiłek szkolny. Zasiłek szkol- pozarządowych z terenu gmin
ny może być przyznany w for- Krzyżanowice, Szylerzowice
mie świadczenia pieniężnego
na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz
lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.( Dz.U. z 2016 poz. 1518
z późń. zm.) o świadczeniach
rodzinnych. O zasiłek szkolny
W gminie Krzyżanowice pomożna ubiegać się w terminie wstanie klub „Senior plus”, na
nie dłuższym niż dwa miesiące który zaadaptowane zostaną
od wystąpienia zdarzenia uza- pomieszczenia w budynku Zesadniającego przyznanie tego społu Szkolno-Przedszkolnego
zasiłku. Wniosek składa się na w Owsiszczach. Obecnie trwają
formularzu i w miejscu jak dla tam prace remontowe. Na restypendiu szkolnego.
mont, wyposażenie i założenie
Info:OPS klubu gmina złożyła w marcu
wniosek i otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Rodziw Krzyżanowicach”. W ramach ny, Pracy i Polityki Społecznej.
zadania powstanie siłownia plePlacówka będzie posiadała
nerowa wraz z zagospodarowa- pomieszczenie ogólnodostępne,
niem terenu. Kwota dofinanso- pełniące funkcję sali spotkań,
wania to 50% zadania inwesty- wyposażone w stoły i krzesła,
wierzchni asfaltowej na długo- cyjnego, czyli 75.000,00 zł.
poza tym aneks kuchenny ze
ści 990 m.
Termin składania ofert upły- KLUB SENIORA
nął dnia 3.07.2018 r. Zadanie jest
Trwają prace związane z rewspółfinansowane ze środków alizacją części budowlanej zadaFunduszu Ochrony Gruntów Rol- nia pn. „Utworzenie Klubu Senych w Województwie Śląskim.
nior plus” w Owsiszczach. Dofinansowanie na realizację zaSTREFY AKTYWNOŚCI
dania zostało przyznane przez
Gmina Krzyżanowice otrzy- Ministerstwo Rodziny, Pracy
mała z Ministerstwa Sportu i Polityki Społecznej Śląskiego
i Turystyki dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego w Kaw ramach programu rozwoju towicach.
małej infrastruktury sportoZadanie będzie polegało na
wo-rekreacyjnej o charakterze adaptacji pomieszczeń: na wyrewielopokoleniowym- Otwarte montowaniu i wyposażeniu poStrefy Aktywności, na realiza- mieszczeń budynku dotychczację dwóch zadań. Pierwsze to sowego ZSP Owsiszcze, w tym
„Wykonanie siłowni plenerowej, sali gimnastycznej i sanitariatów.
Zakres remontu obejmuje
strefy relaksu oraz placu zabaw
w Bieńkowicach przy ul. Szkol- adaptację pomieszczeń: sali zanej 1”. W ramach zadania po- jęć rehabilitacyjno-ruchowych,
wstanie plac zabaw, siłownia sali ogólnodostępnej, korytarza,
plenerowa wraz z zagospoda- toalety ogólnodostępnej damskiej i męskiej. Koszt wykonarowaniem terenu.
Drugie zadanie to „Wyko- nia części remontowej zadania
nanie siłowni plenerowej oraz to 130.249,05 zł.
Info: Referat Gospodarki
strefy relaksu na skrzyżowaPrzestrzennej
niu ulicy Moniuszki i Akacjowej

Inwestycje i remonty
OSUWISKO
W KRZYŻANOWICACH

nowice 47-450 Krzyżanowice ul.
Główna 5 w terminie:
 od 01 września do 15 września 2018 roku,
 od 01 września do 15 października 2018 roku w przypadku słuchaczy kolegiów,
o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

Gmina Krzyżanowice otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch kolejnych mikroprojektów w Euroregionie
Silesia. Mikroprojekty zostały
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w Programie Interreg V – A Republika Czeska
- Polska oraz z budżetu państwa
„Przekraczamy Granice”.

oraz powiatu wodzisławskiego.
W gminie Krzyżanowice będzie
to Festyn Organizacji Partnerskich, który planuje się na maj
2019 roku.
Jest to projekt TYPU C –
każdy partner posiada odrębny budżet.
Budżet projektu po stronie gminy Krzyżanowice to
79.240,00 zł, dofinansowanie –
71.316,00 zł.

„Bezpieczny, aktywny
i zdrowy senior”

Partnerzy projektu: gmina
Krzyżanowice i gmina Szylerzowice.
Projekt zakłada organizację
wydarzeń dla seniorów z gmin
Krzyżanowice i Szylerzowice.
Tematyka zajęć dotyczyć ma
bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym, zdrowego
stylu życia oraz zdrowiej i zbilansowanej diety. W ramach
projektu planuje się spotkanie z funkcjonariuszem poli-

W Owsiszczach powstanie

klub „Senior plus”
sprzętem i urządzeniami do
przygotowywania posiłków, łazienkę i toalety oraz szatnię. Ponadto dostępne będzie pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz wydzielone
miejsce z prasą, sprzętem RTV,
komputerem z dostępem do internetu. Zaplanowano zakup 10.
laptopów. Klub będzie przystosowany do potrzeb i możliwości
osób niepełnosprawnych.
Celem działalności klubu
„Senior plus” jest zapewnienie
osobom starszym miejsca spotkań, umożliwienie korzystania
z oferty prozdrowotnej, obejmu-

cji, dietetykiem oraz lekarzem.
Ukoronowaniem projektu mają być wspólne zajęcia kulinarne, w których szefowie kuchni
pokarzą tradycyjne dla naszej
części pogranicza dania kuchni śląskiej, w nowej, zdrowszej
odsłonie. Ostatnim działaniem
będzie wspólny, polsko-czeski
konkurs kulinarny. Wartością
dodaną projektu będzie pogłębienie świetnie funkcjonującej
już współpracy między emerytami z gminy Szylerzowic i gminy Krzyżanowice.
Wartość całego projektu to
133.964,00 zł, dofinansowanie
– 113.869,40 zł. Na realizację
gmina Krzyżanowice otrzyma
71.784,00 zł, a całkowity koszt
projektu po naszej stronie to
kwota 79.760,00 zł.
Info: Referat pozyskiwania
środków zewnętrznych
i promocji

jącej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej. Miejsce będzie spełniać wiele funkcji, w zależności od zgłaszanych
przez seniorów potrzeb.
3 lipica w Urzędzie Gminy
odbyło się pierwsze spotkanie
z przedstawicielami kół emerytów z Chałupek, Krzyżanowic i Tworkowa, aby omówić
program Senior Plus. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy
Grzegorz Utracki. Omawiano
m.in. propozycje zajęć dla seniorów jakie w ciągu roku odbywać się będą w klubie: informatyczne, edukacyjne, kulturalne
czy usprawniające aktywność
ruchową oraz prelekcje na temat zdrowego tryby życia prowadzone przez lekarzy z ośrodków zdrowia funkcjonujących
w gminie.
(tb)

« Z prac Rady Gminy « 5

Lipiec 2018 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

RADNI DEBATOWALI NA TEMAT

go: koszty prac geodezyjnych –
2.123.525,77 zł, prace poscaleniowe (drogi i rowy) – 4.222.399,34 zł.
Obecnie Starostwo Powiatowe w Raciborzu złożyło wniosek
do Marszałka Województwa Śląskiego o dofinansowanie zadania. Marszałek ma około 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku.
Temat pozyskania tych środków jest mocno wspierany i lobbowany przez władze gminy,
w związku z tym istnieje duże
prawdopodobieństwo otrzymania stosownej dotacji.
W związku z faktem, że udało się zainteresować scalaniem
niektórych właścicieli gruntów
w sołectwach Tworków, Owsiszcze i Nowa Wioska, jak również
tym, że w sołectwach tych dużą
część areału stanowią grunty
Skarbu Państwa, Wód Polskich,
Agromaxu i RSP, gmina Krzyżanowice złożyła do starostwa
w Raciborzu wnioski na scalakm. Przebudowie i remontowi nie w/w sołectw. Kolejne dziapoddanych zostanie 11,478 km łania przyniosły zamierzony
dróg. Prace polegać będą na skutek, dzięki czemu zlecone
ich poszerzeniu (nawierzch- zostały założenia do projektu
nia szer.4 m) i wykonaniu na- scalania.
wierzchni twardej, asfaltowej
na odcinkach długości 1,160 Tworków
km oraz utwardzonych tłucz-  powierzchnia do scalenia:
niem na odcinkach o długości
1.132,8786 ha
10,318 km. Planuje się remont  koszt zagospodarowania porowów melioracyjnych na dłuscaleniowego: 6.193.078,65 zł
gości 9,478 km.
 koszt ogólny scalenia:
Całkowity koszt operacji wy10.166.310,48 zł
nosi brutto 5.381.394,54 zł, z tego: koszty prac geodezyjnych – Nowa Wioska
1.982.888,62 zł, prace poscalenio-  powierzchnia do scalenia:
262,1783 ha
we (drogi i rowy) – 3.398.505,92
 koszt zagospodarowania pozł.
W kwietniu bieżącego roku
scaleniowego: 1.368.087,37 zł
właściciele gruntów uczestni-  koszt ogólny scalenia:
czących w procesie scalania
2.287.599,10 zł
wybrali spośród siebie organ
przedstawicielski jakim jest ra- Owsiszcze
da scalania, którą tworzy 8 osób.  powierzchnia do scalenia:
Jest to społeczny organ dorad272,2723 ha
czy, wybierany i odwoływany  koszt zagospodarowania poscaleniowego: 1.484.318,93 zł
przez uczestników scalenia.
 koszt ogólny scalenia:
Obręb Roszków
2.439.232,34 zł
W ramach obecnie prowadzonego naboru o przyznanie
Jesteśmy przygotowani do
pomocy na operację typu „Sca- realizacji kolejnych procesów
lanie gruntów” Starostwo Po- scalania, jednak na chwilę obecwiatowe w Raciborzu aplikuje ną wyczerpana została pula
o dofinansowanie scalenia w ob- środków unijnych przeznaczorębie Roszków.
na na te cele, a zainteresowaZałożenia do projektu scale- nie scaleniami znacznie wzronia gruntów wykonano w 2015r. sło. W momencie kiedy gmina
przy udziale komisji doradczej, Krzyżanowice zaczęła starania
w skład której weszli przedsta- o środki, na terenie naszego powiciele mieszkańców Roszkowa, wiatu tylko gmina Pietrowice
gdzie określono odcinki dróg Wlk. była beneficjentem tych
i rowów planowanych do budo- środków, a w skali wojewódzwy, remontu i modernizacji.
twa tylko dwa powiaty. Obecnej
Pracami scaleniowymi po o środki te oprócz gminy Krzyodjęciu zabudowy siedlisko- żanowice i Pietrowice starają
wej w centrum wsi oraz tere- się Krzanowice, Rudnik, a w wonów kolejowych zostanie objęty jewództwie co najmniej 6 staobszar 619,8555 ha, obejmujący rostw.
676 działek ewidencyjnych.
Mając na względzie możW przypadku przyznania liwość pozyskania znacznych
środków finansowych, zgodnie środków na prace poscalenioz planowanym harmonogra- we oraz uporządkowanie spraw
mem, geodezyjne prace scale- geodezyjnych ze środków zeniowe rozpoczną się pod koniec wnętrznych szkoda, że właści2020r., natomiast zagospodaro- ciele gruntów na terenie naszej
wanie poscaleniowe rozpocznie gminy nie wyrazili wcześniej
się w 2021r. Całość prac musi chęci na udział w tych prograzostać zakończona w I półroczu mach, w okresie poprzedniego
2023r. W ramach prac poscale- rozdania kiedy było dużo środniowych planuje się budowę no- ków, a małe zainteresowanie
wych dróg o łącznej długości gmin. Na chwilę obecną sytu0,728 km oraz remont i przebu- acja jest odwrotna, w związku
dowę dróg o łącznej długości z czym coraz trudniej będzie
6,918 km, w tym o nawierzchni pozyskać dofinansowanie na
asfaltowej 2,857 km, a utwardzo- realizację programów scalania.
nej 4,061 km., a także remont
rowów melioracyjnych na dłuInfo: Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
gości 10,603 km.
i Gospodarki Gruntami
Całkowity koszt operacji wynosi brutto 6.345.925,11 zł, z te-

scalania gruntów na terenie gminy Krzyżanowice
Rada gminy na swoim
czerwcowym posiedzeniu podjęła temat scalania gruntów na
terenie gminy Krzyżanowice.
W obradach wziął udział przedstawiciel Beskidzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych
w Żywcu. Biuro to powołane jest
przez Marszałka Województwa
Śląskiego do realizowania w jego imieniu, zadań związanych
ze scalaniem gruntów.
Celem scalenia gruntów,
zgodnie z ustawą, jest tworzenie korzystniejszych warunków
gospodarowania w rolnictwie
poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych
oraz dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń
melioracji wodnych, dróg oraz
rzeźby terenu. Postępowanie
scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe (adaptacja
i modernizacja systemów melioracyjnych i dróg transportu
rolnego do aktualnych potrzeb
i warunków) przeprowadza
i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków
budżetu państwa.
Gmina Krzyżanowice od lat
podejmowała próby w kierunku
zachęcenia właścicieli gruntów
do ich scalania. Intensyfikacja
działań nastąpiła w roku 2011,
kiedy to przygotowano ulotki dostarczone do wszystkich właścicieli gruntów rolnych. Ponadto
wójt gminy na zebraniach wiejskich bardzo szeroko omawiał
temat, zachęcając właścicieli do scalania gruntów. Po raz
kolejny nie zanotowano wymaganego poziomu zainteresowania, jednak chęć przystąpienia
do scalania zadeklarowało 10
rolników. Mimo takiego stanowiska właścicieli gruntów, władze gminy postanowiły kontynuować starania mające na celu
przystąpienie do realizacji tego zadania. Podjęte działania
zaowocowały tym, że początkowo w sołectwach Krzyżanowice
i Roszków, a następnie w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska i Tworków udało się przekonać właścicieli gruntów do złożenia wniosków scaleniowych.
W związku z tym, że spełniony
został wymóg ponad 50-procentowego udziału gruntów w powyższych sołectwach mogliśmy
złożyć stosowne zapotrzebowanie do Starosty Raciborskiego.
Dzięki znaczącemu lobbowaniu
naszych wniosków przez władze gminy udało się uzyskać zlecenie na wykonanie Programu
prac urządzeniowo-rolnych dla
obszarów gminy Krzyżanowice. Zadanie całkowicie finansowane ze środków Marszałka
Województwa Śląskiego, realizowane w 2012 roku, stanowiło
podwaliny pod dalsze działania
związane ze scalaniem gruntów.
Zawiera on pełną inwentaryzację istniejącego stanu posiadania: użytków rolnych, dróg,
urządzeń melioracyjnych, terenów zieleni oraz wskazuje potencjalne kierunki działań scaleniowych.
Kolejnym etapem realizacji
zadania było wykonanie zało-

żeń do projektu scalania gruntów, który stanowi dokument
wyjściowy określający kierunki
i koszty oraz granice obszarów
związanych z pracami scaleniowymi. Odbyło się szereg spotkań, podjęto działania mające
na celu przekonanie marszałka do wyasygnowania środków
i przekazania zlecenia dla Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu na realizację projektów. W roku 2015
wykonano projekt dla Krzyżanowic i Roszkowa, a w 2016 dla pozostałych trzech sołectw. Aktualnie pozostał ostatni etap, czyli
pozyskanie za pośrednictwem
Starostwa Powiatowego w Raciborzu środków unijnych do realizacji prac scaleniowych i poscaleniowych.

Obręb Krzyżanowice

W wyniku II naboru prowadzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego obręb Krzyżanowice uzyskał w roku 2017
dofinansowanie dla operacji
„Scalanie gruntów” w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Warunkiem koniecznym przy
składaniu wniosku o dofinansowanie było posiadanie „Założeń do projektu scalenia gruntów”, które zostały sporządzone
w 2015 r. Założenia wykonano
przy udziale komisji doradczej,
w skład której weszli przedstawiciele mieszkańców Krzyżanowic, gdzie określono odcinki dróg i rowów planowanych
do budowy, remontu i modernizacji. Pracami scaleniowymi
po odjęciu zabudowy siedliskowej w centrum wsi, terenu budowy zbiornika przeciwpowodziowego, a także terenów kolejowych, zostanie objęty obszar
o powierzchni 668,0734 ha, obejmujący 952 działki ewidencyjne.
Postępowanie scaleniowe
oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza Starosta
Raciborski jako zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu
państwa, natomiast prace scaleniowe (geodezyjne) wykonuje
Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, będące jednostką samorządową Województwa Śląskiego.
Postępowanie Scaleniowe
obrębu Krzyżanowice zostało wszczęte Postanowieniem

Starosty Raciborskiego z dnia
26.02.2018 r., natomiast realizację prac scaleniowych w Krzyżanowicach rozpoczęto w IV kwartale 2017 r. Planowany termin
zakończenia prac geodezyjnych
łącznie z ujawnieniem nowego stanu w ewidencji gruntów
i księgach wieczystych przypada na koniec 2020 r.
W ramach zadania wykonane
zostaną:
 prace geodezyjne związane
ze scalaniem gruntów – ponad 668 ha, czyli 952 działki,
 remont dróg transportu rolnego – ponad 12 km dróg,
 remont rowów melioracyjnych – ponad 9 km rowów.
Etapy realizacji:
 2018 r – wszczęcie postępowania scaleniowego, wybór
rady scaleniowej (9-12 osób),
 2019 r – roboty geodezyjne
(szacowanie gruntów),
 2020 r – roboty geodezyjne
(projekty zmian oraz wymian
i ukończenie prac geodezyjnych), roboty poscaleniowe
– przetargi na remont dróg
i rowów, rozpoczęcie prac
poscaleniowych,
 2021 r – zakończenie prac poscaleniowych.
Obecnie prace scaleniowe
koncentrują się na ustalaniu
granic obszaru scalenia z obrębami sąsiednimi, pomiarze
działek siedliskowych oraz pomiarze dróg i rowów. W trakcie
wykonywania prac granice są
stabilizowane betonowymi kamieniami granicznymi z podziemną płytką betonową. W następnym etapie prac realizowanym w 2019 r. zostanie wykonany szacunek gruntów oraz
rejestr przed scaleniem, a także
zebranie „życzeń” właścicieli
gruntów dotyczących lokalizacji ich działek, co będzie podstawą sporządzenia wstępnego
i szczegółowego projektu scalenia. Na 2020 r. zaplanowano
okazanie projektu scalenia na
gruncie i wprowadzenie w posiadanie. Zarówno „zbieranie
życzeń” jak i okazanie projektu
na gruncie zostanie poprzedzone pisemnymi zawiadomieniami właścicieli gruntów.
Zagospodarowanie poscaleniowe zostanie wykonane po
zakończeniu prac geodezyjnych
tj. od 2020 r. Planuje się budowę dwóch nowych dróg o nawierzchni utwardzonej tłuczniem o łącznej długości 0,644

KRÓTKO
30 czerwca
Prawie 170 czeskich i polskich kajakarzy wzięło udział w spływie ze Starego Bogumina przez meandry Odry
do Zabełków. Tym wydarzeniem gmina Krzyżanowice i miasto Bogumin
oficjalnie otwarli Graniczne Meandry
Odry, a tym samym sezon wodniacki.
W partnerskiej gminie Hać odbyły
się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia współpracy z gminą
Krzyżanowice. Podczas uroczystości
starosta Haci Werner Vyletělek i wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki
podpisali deklarację dalszej współpracy. W wydarzeniu uczestniczyli także
przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice Brunon Chrzibek, sekretarz
gminy Małgorzata Krzemien i skarbnik gminy Danuta Biczysko.
1 lipca
W Bieńkowicach odbyły się XIII Powiatowe i X Międzynarodowe Zawody
Sikawek Konnych o Puchar Starosty.
Najwyższe trofeum wywalczyli drugi
raz z rzędu strażacy z Tworkowa, tuż
za nimi znalazła się drużyna OSP jednostka z OSP Przewóz, na trzecim OSP
Zabełków. W zawodach startowały 34
drużyny: męskie, młodzieżowe, dziecięce i jedna żeńska.
3 lipca
Wójt gminy Grzegorz Utracki spotkał
się z prezesem Spółki Wodnej. Podczas spotkania omówiono wykonanie zadań za I półrocze oraz sprawy
bieżące i przyszłe zadania.
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach wójt Grzegorz Utracki spotkał
się z przedstawicielami Kół Emerytów Rencistów i Inwalidów z Chałupek,
Krzyżanowic i Tworkowa, aby omówić
program „Senior Plus”.
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym
przez firmę Budimex, realizującą budowę zbiornika Racibórz Dolny.
6 lipca
W sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się
uroczyste obchody Święta Policji. Na
uroczystość przybył komendant wojewódzki nadinsp. Krzysztof Justyński,
przedstawiciele służb mundurowych
i wymiaru sprawiedliwości oraz samorządowcy. W wydarzeniu wziął udział
wójt gminy Grzegorz Utracki.
7 lipca
W Chałupkach rada sołecka i Grupa
Odnowy Wsi, wspierane przez panie
z KGW oraz miejscowy klub sportowy zorganizowali festyn rodzinny pod
hasłem „Czas bez komputera”. Był
to dzień poświęcony realnym, a nie
wirtualnym kontaktom z najbliższymi i naturą.
W Chałupkach rozegrano dwunasty
z kolei Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Krzyżanowice. W tym roku najlepsi okazali się oldboje naszych czeskich sąsiadów – drużyna z Szylerzowic.
8 lipca
Koło PZW 109 Krzyżanowice zorganizowało zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy. Zwycięzcy otrzymali puchary, oraz bony upominkowe,
które wręczył zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda i prezes koła Kazimierz Rąpała.
21-22 lipca
Na boisku w Tworkowie mieszkańcy
bawili się na dwudniowym, trzecim
z kolei Festynie rodzinnym. W sobotę
mecze piłki nożnej rozgrywali panowie,
w niedzielę panie. Poza tym było wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Więcej
w kolejnym numerze Gminnych Wieści.
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ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW

REKLAMA

28 czerwca br. 90. urodziny świętowała pani Dorota
Kania z Chałupek. Z tej okazji
dostojną jubilatkę odwiedzili
wójt gminy Grzegorz Utracki oraz zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów i składając najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha oraz
wewnętrznej siły, która pozwoli przyjmować każdy kolejny
dzień życia z radością i optymizmem.

16 czerwca br. swoje 91.
urodziny świętowała w gronie
najbliższych pani Małgorzata Skiba, najstarsza mieszkanka Owsiszcz. Z tej okazji
dostojną jubilatkę odwiedzili
wójt gminy Grzegorz Utracki oraz zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki, życząc
dobrego zdrowia i pogody ducha wystarczającej na kolejne
lata życia.

Pani Antonina Krzosok
z Bieńkowic 24 czerwca br. obchodziła swoje 90. urodziny.
Szacowną jubilatkę odwiedzili
wójt gminy Grzegorz Utracki
i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów i życząc wszystkiego co najlepsze oraz jeszcze
wielu wspaniałych lat w zdrowiu i pomyślności.

Pan Robert Parma z Zabełkowa 7 czerwca br. obchodził w gronie rodzinnym swoje
90. urodziny. Dostojnego jubilata odwiedzili wójt gminy
Grzegorz Utracki i zastępca
kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów i składając najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
w imieniu własnym oraz lokalnej społeczności.
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Jubileusz 115-lecia OSP w Zabełkowie

Zabełków » 23 czerwca strażacy w Zabełkowie świętowali jubileusz 115-lecia istnienia
swojej jednostki. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w intencji żyjących i zmarłych strażaków, którą celebrował kapelan strażaków o. Marceli Dębski.
Po mszy strażacy, delegacje jednostek OSP gminy Krzyżanowice oraz goście, na czele z Orkiestrą Dętą Gminy Krzyżanowice,
udali się w pochodzie pod remizę, gdzie odbyły się uroczystości
oficjalne i odznaczenie zasłużonych członków jednostki.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Katowicach srebrnymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali uhonorowani
druhowie: Piotr Studnic i Piotr
Rybarz. Brązowe medale otrzymali druhowie: Adam Hiltawski,
Marek Studnic i Andrzej Solich.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Raciborzu odznakę
„Wzorowy Strażak” otrzymali druhowie: Adam Derkowski
i Daniel Hofner.
Za długoletnią działalność
i zaangażowanie na rzecz jednostki Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzyżanowicach przyznał odznaczenia, którymi zostali uhonorowani druhowie: Konrad Płaczek, Paweł
Płaczek, Jan Lasak, Marian Raida, Marek Kłapouch, Marian
Studnic, Piotr Wolnik, Krystian

Historia OSP w Zabełkowie

Drobny, Andrzej Kupka, Piotr
Olejak, Roland Płaczek, Franciszek Rusek, Piotr Studnic,
Andrzej Brański, Jerzy Kaczor,
Hubert Mira, Piotr Rybarz, Gabriel Skrzyszowski, Adrian Szulik, Andrzej Solich, Adam Hiltawski, Witold Motloch, Adam
Wolnik, Daniel Hofner, Adrian
Hofner, Dawid Olejak, Mateusz
Skrzyszowski, Daniel Studnic,
Marek Studnic.
Podczas apelu przy remizie
kapelan strażaków o. Marceli
Dębski poświęcił nowy samochód bojowy VOLVO FL, zakupiony dla jednostki w Zabełkowie przez gminę Krzyżanowice

w ramach projektu transgranicznego pn. „Ready to help”.
Za gotowość niesienia pomocy bez względu na porę roku, na
porę dnia czy ogrom obowiązków, dziękowali goście przybyli
na jubileusz m.in.: wiceprezes
zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Jerzy Szkatuła, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Raciborzu Mateusz Wyrba,
wójt gminy Grzegorz Utracki,
radna powiatu raciborskiego
Ewa Widera, wójt senior Wilhelm Wolnik.
Z okazji jubileuszu 115-lecia Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Zabełkowie zarząd uhonorował pamiątkowymi statuetkami przedstawicieli władz
gminy, przedstawicieli jednostek OSP z całej gminy i zaproszonych gości.
Po zakończeniu oficjalnych
uroczystości, w sobotnie popołudnie, organizatorzy przewidzieli
festyn, prezentację nowego samochodu strażackiego i pokazy strażackie. Wieczorem natomiast wystąpił Toby z Monachium, a na zakończenie była
zabawa taneczna z DJ-em.
(tb)

Historia straży pożarnej w Zabełkowie została spisana na
podstawie dokumentów, rękopisu dh. Jana Nowaczek, opowiadań byłego sołtysa Andreasa Semana oraz pana Jana Gospoś
i Karola Kosubek.
OSP w Zabełkowie powstała prawdopodobnie już w 1895
roku, prowadzona przez ówczesnego sołtysa. Jednak w maju 1903 roku zebrało się około 45. mieszkańców na spotkaniu,
które zorganizował miejscowy rolnik Karol Warlo – wybrany
wtedy na prezesa OSP w Zabełkowie. Na naczelnika wybrano
Teofila Brachaczka.
Z zebranych składek publicznych zakupiono wtedy pompę
ręczną, którą musiało obsługiwać wielu strażaków, gdyż wodę
do niej trzeba było nalewać wiadrami. W tych latach było bardzo dużo pożarów wynikających przede wszystkim z lekkomyślności ludzi. Były to czasy, w których nie było jeszcze zakładów
ubezpieczeń i ludzie często tracili cały dorobek swego życia.
W 1909 roku powstał zakład ubezpieczeń, w którym ludność mogła ubezpieczać swoje mienie. Z tego ubezpieczenia
OSP Zabełków otrzymała konną pompę ręczną – sprawną do
dnia dzisiejszego.
Jednostka brała w tych czasach udział w gaszeniu licznych
pożarów domów, stodół czy budynków gospodarczych (co zanotowano w kronice) m.in.: na terenie wsi i okolicznych miejscowości – w Rudyszwałdzie, Krzyżanowicach, Nowym Dworze, Bluszczowach.
Podczas działań wojennych, a w szczególności w marcu
i kwietniu 1945 roku, kiedy przez nasz teren przechodził front
było bardzo dużo pożarów, jednak nie dało się prawie nic uratować, ponieważ mężczyźni byli w wojsku. Praktycznie straż
nie istniała. Ale już 1 maja 1946 roku, za sprawą naczelnika
Józefa Tomali i prezesa Franciszka Studnic i wielu innych,
strażacy wznowili działalność.
Dziś jednostka OSP Zabełków liczy 44 członków czynnych,
7 honorowych i 85 wspierających.

Od sikawki konnej do VOLVO

W 1907 roku jednostka OSP Zabełków otrzymała sikawkę
konną, która służy do dnia dzisiejszego. W 1939 roku strażacy
otrzymali pojazd marki Ford, który w 1944 roku został zarekwirowany przez przechodzący przez Zabełków front wojsk.
W latach 60. na stan przeszedł samochód Lublin służący do
1975 roku. W jego miejsce w garażu zabełkowskiej straży zawitał samochód Star 29 z nadwoziem plandeka. W latach 90.
ówczesny zarząd podjął decyzję o przekazaniu pojazdu do okaroserowania. W 2008 roku z funduszów własnych oraz Urzędu
Gminy Krzyżanowice został zakupiony z Niemiec samochód
marki Mercedes 1222 z rocznika 1979. Samochód służy do dnia
dzisiejszego. Posiada zbiornik na wodę o poj. 1600 l, autopompę, napęd na 4 koła. Kabina przystosowana jest do przewozu
9 strażaków.
Nowy samochód, który został przekazany jednostce to
VOLVO FL44R 4x4 o mocy 280 KM, posiada zbiornik na wodę o poj. 3000 l i 300 l środka pianotwórczego, linię szybkiego
natarcia z wysokim ciśnieniem 40 bar, działko wodne, maszt
oświetleniowy, autopompę o wysokiej wydajności, wyciągarkę,
zraszacze. Kabina przystosowana jest dla 6 strażaków. Samochód zakupiony przez gminę Krzyżanowice został dofinansowany z funduszy unijnych w ramach projektu „Ready to help”.

8 » Oświata i kultura »

Lipiec 2018 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

ABSOLWENCI

Gimnazjum w Tworkowie: Patryk Barcz, Michał Buba, Viktoria Cwik, Rafał Drajok, Patryk Drobny, Kinga Dwulecki, Mateusz Graca, Bartosz Gratza, Cassandra Hołomek, Nikodem Kalisz, Natalia
Konieczny, Michał Krzykała, Damian Krzyżok, Amelia Lipiec, Anita Mańczyk, Seweryn Michna, Łukasz Miensopust, Karolina Pallus, Klaudia Pietrasz, Michał Tlon, Szymon Wojtaszek, Wojciech Zygar
Wychowawca klasy – mgr Danuta Janoch

Gimnazjum w Krzyżanowicach: Jakub Bortel, Adrian
Bozigórski, Anna Brzozowska,
Dawid Bulenda, Martyna Cziuraj, Magdalena Fichna, Piotr
Gołąbek, Grzegorz Klon, Piotr
Konieczny, Michał Konik, Aleksandra Krupa, Paulina Lasak,
Nicol Lucyk, Wiktoria Moskwa,
Kacper Organiściak, Norbert
Porwolik, Kamila Sczepanek,
Artur Solich, Sara Stuchły, Sara Trela, Szymon Uliczka, Wiktoria Warchoł, Jakub Wochnik,
Kamil Wolek, Szymon Wrożyna,
Julia Wróbel, Maksymilian Żbik
Wychowawca – mgr Piotr
Hluchnik

Gimnazjum w Bieńkowicach: Marcin Bożek, Tomasz Cwik, Karolina Czogała, Patryk Fichna,
Natalia Fojcik, Rafał Foltys, Daniel Herzog, Artur Klimża, Marcin Maisik, Viktoria Markgraf, Roman Modlich, Jakub Sztuka, Patrycja Zeman, Kinga Zisch
Wychowawca klasy – mgr Aldona Musioł
Gimnazjum w Chałupkach:
Paulina Otawa, Wiktoria Pustułka, Emilia Buchcik, Małgorzata
Walesiewicz, Natalia Gawrońska, Dominika Zdziebłowska,
Dominika Chluba, Maja Pustułka, Weronika Pachuła, Victoria
Stępień, Olivia Rycka, Emilia
Bartuś, Oliwia Hojka, Sara Lazar, Aleksandra Niemiec, Jakub
Góra, Jakub Pyrcik, Szymon
Kamczyk, Dawid Utrata, Tobiasz Brzezny, Michał Ryborz,
Dawid Helczyk, Jakub Gembołyś, Oliver Przybyła, Artur Wittek, Łukasz Płaczek
Wychowawca klasy III a –
mgr Elżbieta Bedrunka (wychowawcą przez 2,5 roku była
mgr Gabriela Zygar)
Wychowawca klasy III b
– dr Janusz Mokrosz
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Gimnazjalista 2018

Wiktoria Moskwa
i Szymon Uliczka

Victoria Stępień
i Emiulia Buchcik

Wójt gminy Grzegorz Utracki przyznał doroczne wyróżnienia najlepszym absolwentom
gimnazjów z terenu gminy
Krzyżanowice. Wyboru – spośród kandydatów zapropono-

Damian Krzyżok

wanych przez dyrektorów szkół
– dokonała komisja powołana
przez wójta gminy Krzyżanowice na podstawie regulaminu
zaopiniowanego przez Młodzieżową Radę Gminy oraz dyrek-

torów gimnazjów. Kryteria wyboru najlepszych absolwentów
uwzględniały wyniki w nauce,
osiągnięcia w konkursach i zawodach, a także aktywną postawę społeczną.

Amelia Lipiec

Tytuł „Gimnazjalisty roku
2018”, za znakomite wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie
gminy oraz aktywność społeczną, otrzymali: Emilia Buchcik

i Victoria Stępień z Gimnazjum
w Chałupkach, Wiktoria Moskwa i Szymon Uliczka z Gimnazjum w Krzyżanowicach, Daniel
Herzog z Gimnazjum w Bieńkowicach oraz Amelia Lipiec

i Damian Krzyżok z Gimnazjum
w Tworkowie.
Nagrody zostały wręczone
podczas komersów gimnazjalistów.
(tb)

Daniel Herzog

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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Meander Orient Express
DLA ROZBITKÓW

Samochody

z duszą i przeszłością

Chałupki » Ponad setka
dzieciaków z ośrodków pomocowych ze Ślaska, w tym 19-osobowa grupa z gminy Krzyżanowice oraz grupa czeskich dzieci,
spędziła weekend – od 29 czerwca do 1 lipca – w obozowisku nad
Odrą w Chałupkach. Motywem
przewodnim tegorocznych działań byli „rozbitkowie” i co się
z tym wiąże szkoła przetrwania w warunkach turystycznych
i obozowych.
To piąta edycja Meander
Orient Express, ale w zmienionej formule. Pierwsze dwa
spływy przeznaczone były dla
mniej lub bardziej doświadczonych wodniaków, miały
charakter współzawodnictwa.
Od trzech lat Klub Kajakowy
Meander, działający przy LKS
Chałupki, zaprasza na weekend
dzieci, które z różnych powodów nie będą miały możliwości
spędzenia gdzie indziej wakacji.
Weekend rozpoczął się w piątek wieczorem przy ognisku.
Było pieczenie kiełbasek oraz
inne atrakcje przyogniskowe.
Sobota, dzień drugi, to zdobywanie kompetencji obozowych
i turystycznych, czyli mała szkoła przetrwania. Dzieci, podzielone na grupy, same przygotowały śniadanie, gotowały obiad,
nauczyły się piec podpłomyki,
rozpalać ognisko bez zapałek
i filtrować wodę oraz budować
szałas. Konstruowały także
proste instrumenty muzycz-

ne, bardzo przydatne podczas
wędrówek i wieczornych spotkań przy ognisku. Rozbitkowie
uczyli się także strzelać z łuku
i wspinać na ściankę wysokościową. Zbudowali także tratwę,
na której w niedzielę popłynęli Odrą przez meandry do Zabełkowa. Nie wszyscy naraz, bo
setka dzieci nie zmieściła się na
pokładzie, ale po drodze załoga
się zmieniała. Reszta uczestników obozu płynęła kajakami lub
pontonami w towarzystwie kajakarzy i ratowników.
Wszystkie te działania, warsztaty i zabawy odbywały się pod
okiem doświadczonych instruktorów z danej dziedziny. Każda
grupa miała swoich opiekunów,
z którymi przyjechała. Ponadto opiekę nad tak liczną dzia-

twą sprawowali wolontariusze,
również z gminy Krzyżanowice. - Chciałem serdecznie podziękować wszystkim ludziom
dobrego serca, którzy przygotowali pole namiotowe i opiekowali się dziećmi, zapewniając im
bogaty w atrakcje, niezapomniany wakacyjny weekend – mówi komandor Meander Orient
Express Marcin Madzia. - Specjalne podziękowania należą się
też gminie Krzyżanowice, która
nas piąty raz tutaj super gości.
Organizatorem wydarzenia
był Klub Kajakowy Meander,
przy wydatnej pomocy finansowej, logistycznej i sprzętowej
gminy Krzyżanowice, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w Warszawie
oraz Stowarzyszenie na rzecz
Kultury „Kantata” z Żor.
Nagrody, które rozlosowano
wśród uczestników, ufundowali
m.in. Wójt Gminy Krzyżanowice (namiot i śpiwór) oraz sponsorzy: Kanokajaki Jacka Ośki
(kajak) oraz Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji z Wodzisławia Śląskiego.
(tb)

Zabełków » Miłośnicy starych samochodów twierdzą, że
mają one w sobie „duszę”, której pozbawione są współczesne pojazdy. Mimo, że na rynku
motoryzacyjnym każdego roku
pojawia się mnóstwo nowoczesnych modeli samochodów, to
wielu kierowców marzy o posiadaniu właśnie takiego starego
auta z „duszą”.
Gratką dla fanów dawnej motoryzacji jest niewątpliwie Zlot
Pojazdów Zabytkowych w Zabełkowie. W tym roku 24 czerwca po raz jedenasty można było
tam zobaczyć przyciągające oko
swą gracją, lśniące, wypielęgnowane, wręcz wypieszczone ręką
właścicieli zabytkowe samochody i motocykle. A przybyło ich na
zlot z Polski i Czech prawie 150.
Wielu kierowców obecnych
na spotkaniu kupiło samochody,
które stały zaniedbane i dzięki
ciężkiej pracy, trwającej kilka
czy nawet kilkanaście lat, doprowadziło je do stanu przykuwającego uwagę i wzbudzającego podziw.
Przekrój aut i motocykli
ogromny. Wśród nich produkowane w PRL-u małe i duże
fiaty, polonezy oraz samocho-

Sezon wodniacki oficjalnie rozpoczęty
Bogumin/Chałupki » Prawie
170 czeskich i polskich kajakarzy wyruszyło rano 30 czerwca
ze Starego Bogumina przez meandry Odry do Zabełków. Tym
wydarzeniem gmina Krzyżanowice i miasto Bogumin oficjalnie
otwarli Graniczne Meandry Odry,
a tym samym sezon wodniacki.

Przed spuszczeniem kajaków i pontonów na wodę, na
przystani w Starym Boguminie
odbył się „chrzest” wodniaków,
którzy po raz pierwszy ruszali na spływ. Potem wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki i starosta Bogumina Petr
Vicha symbolicznie otworzy-

li specjalnym kluczem Meandry Odry i wszyscy ruszyli na
szlak wodny.
Niespełna 8-kilometrowy
odcinek ze Starego Bogumina
przez graniczne meandry Odry
jest bardzo ciekawy – to jeden
z nielicznych naturalnych fragmentów liczącej sobie ponad

800 km długości rzeki. Na odcinku tym napotkać można progi,
ostre zakręty, wiry i drzewa leżące w korycie rzeki. W tym roku wysoki stan wody sprawił, że
wodniacy nie musieli, jak w poprzednich latach, przepychać
kajaków i przenosić pontonów
przez mielizny.

dy z „demoludów” - trabanty
i skody. Poza tym obiekty marzeń w latach ‚60 i ‚70 – mercedesy, volkswageny, BMW, fordy, czy amerykańskie krążowniki szos. Zrozumiały zachwyt
wzbudzały samochody wyprodukowane przed wojną: Tatra,
BMW czy Citroen. Nie mniejszy
podziw wzbudził pięknie odrestaurowany Opel Olimpia z 1952
i Jaguar E-Type produkowany
w latach 1961-1975. Samochód
zajął pierwsze miejsce w rankingu The Daily Telegraph stu
najpiękniejszych samochodów
wszech czasów.
Przed południem uczestnicy
zloty brali udział w konkurencjach sprawnościowych, a potem wyjechali na krótką trasę i można było je podziwiać
na drogach naszej gminy oraz
przed pałacem w Szylerzowicach. Po południu sołtys Marian

Studnic i wójt gminy Grzegorz
Utracki wręczali dyplomy, puchary i nagrody.
Po południu zorganizowano
dla uczestników zlotu i mieszkańców festyn: był pokaz modeli latających klubu „Skrzydlaty
Racibórz”, zagrała Orkiestra
Dęta Gminy Krzyżanowice oraz
zespół Blue Party, a wieczorem
zaplanowano zabawę taneczną
z DJ-em.
Zlot, jak zgodnie stwierdzili
uczestnicy i liczni odwiedzający, należał do bardzo udanych,
za co należą się gorące podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób służyli swoją pomocą. Organizatorem
tej imprezy była Rada Sołecka
Zabełkowa, pod kierunkiem Mariana Studnica, wielkiego miłośnika dawnej motoryzacji oraz
Urząd Gminy Krzyżanowice.
XI Zlot Pojazdów Zabytkowych w Zabełkowie zorganizowano w ramach projektu pn.
„Szlakiem rodu Rothschildów”,
który jest współfinansowany 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.
(tb)

Mimo przymusowych kąpieli w Odrze,
tym razem nielicznych, wszyscy wodniacy dotarli szczęśliwi
i radośni do celu
na przystań do
Zabełkowa, gdzie
przy wychodzeniu
z wody i przenoszeniu kajaków niaków gorący, pożywny żurek
pomagali miejscowi strażacy. i napoje.
(tb)
Pod mostem czekał na wod-
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Zielona Szkoła w Jastrzębiej Górze

Przedszkolne uroczystości

w Zabełkowie

Zabełków » Nasza placówka,
Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie
zorganizowała jedną z najważniejszych uroczystości zapisanych na kartach przedszkolnego kalendarza – Święto Rodziny. Jest to dzień, na który z niecierpliwością czekają i żmudnie
przygotowują się wszystkie
przedszkolaki, by uczcić w ten
sposób osoby najbliższe swoim małym serduszkom - kochanych rodziców. Uroczysta
akademia odbyła się w tym roku w sali gimnastycznej w SP
w Zabełkowie. Każda z grup
przedstawiła swój program
artystyczny, podczas którego
tańcem, piosenką i wierszem
podziękowaliśmy za ogromną
miłość i codzienny trud wychowania. Podczas występów
niejednej mamusi zakręciła
się w oku łezka ze wzruszenia,
a niejeden tatuś dumnie podziwiał swoją kochaną córeczkę
i syna. Oczywiście nie zabrakło
tradycyjnego i głośnego Sto Lat!
na cześć rodziców, następnie
przedszkolaki podarowały wy-

konane przez siebie upominku,
buziaki i uściski. Po uroczystości wszyscy goście udali na się
słodki poczęstunek do naszego
przedszkola. Był to dzień pełen
wrażeń, emocji, czasami i łez
wzruszenia.
Ważnym wydarzeniem, na
które również co roku z zapartym tchem i niecierpliwością
czekają najstarsi wychowankowie jest Pożegnanie Starszaków,
które odbyło się 15 czerwca br.
Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały po raz pierwszy progi
przedszkola, właśnie szykują się
do rozpoczęcia kolejnego etapu
w życiu - edukacji szkolnej. Na
tę ważną uroczystość zostali zaproszeni wszyscy rodzice, pracownicy przedszkola oraz przyszła wychowawczyni naszych
wychowanków. Akademia rozpoczęła się od tańca i powitania
wszystkich gości przez panią
dyrektor Ritę Wieczorek. Kolejno starszaki przedstawiły swój,
już ostatni, program artystyczny, w trakcie którego wierszem
i piosenką opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie za przed-

szkolnymi latami, ale także o nowej życiowej przygodzie jaka
na nich czeka, czyli roli ucznia.
Niespodzianką, podczas uroczystości była prezentacja multimedialna, która jeszcze raz pozwoliła przenieść się dzieciom
i ich rodzicom w beztroskie lata
pobytu w przedszkolu. Ważnym
elementem pożegnalnej akademii jest oczywiście wręczenie
przedszkolakom pamiątkowych
dyplomów oraz upominków. Pani Dyrektor każdemu absolwentowi życzyła sukcesów w szkole,
natomiast rodzicom dziękowała
za szczególne zaangażowanie
w pracę naszej placówki. Na zakończenie części oficjalnej odbył
się słodki poczęstunek.
Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera
w sobie obietnicę przygody jaką
jest przecież dorastanie. Dlatego ze wzruszeniem w sercach,
ale i uśmiechem na ustach, życzymy Wam drogie sześciolatki
– POWODZENIA W SZKOLE!
Info:
Przedszkole w Zabełkowie

W dniach 03.06.2018 –
16.06.2018 piętnastu uczniów
klasy III SP w Chałupkach przebywało na Zielonej Szkole w Jastrzębiej Górze.
W tym roku wybraliśmy
unikalną i najdalej wysuniętą
na północ miejscowość, która
posiada wyjątkowy malowniczy klif, stale rzeźbiony przez
morskie fale. W Jastrzębiej Górze mogliśmy się rozkoszować
nieskazitelnie czystą przyrodą
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Dzieci mogły oddychać
świeżym powietrzem z jodem,
kiedy spacerowały po pięknej
piaszczysto – kamienistej plaży oraz poznawać florę i faunę
okolicy. W ciągu całego pobytu
była piękna pogoda, więc dzieci spędzały czas na zabawach,
grach ruchowych często w rywalizacji
z innymi szkołami.
Uczniowie
mieszkali na terenie Nadmors k i e g o Pa r k u
Krajobrazowego,
w pasie ochronnym brzegu morskiego w odległości
200 metrów od morza. Podczas pobytu realizowany był
bardzo bogaty pro-

gram Zielonej Szkoły, który
sprawił,że dzieci nie miały
czasu się nudzić. Uczniowie
zwiedzili Gdańsk, Gdynię,
Hel, Władysławowo i Malbork. Uczestniczyli w pieszej
wyprawie na Latarnię Morską na Rozewiu. Dzieci brały udział w zajęciach Zumby
z instruktorem. Uczyły się
piosenek w języku kaszubskim z prawdziwymi Kaszubami. Ponadto uczestniczyły w wielu dodatkowych
atrakcjach: zbieranie bursztynu,
Neptunalia, dyskoteki, grill, wieczór filmowy z popcornem. Imprezy te dały możliwość poznania rówieśników z innych szkół,
a nawet zawiązać przyjaźnie.
Po dwóch tygodniach opaleni i z uśmiechem na twarzy
zdrowi wrócili do swych domów.
Teresa Lipiec
– wychowawca klasy III SP
w Chałupkach

Najmłodsi studenci zakończyli

ROK AKADEMICKI
Krzyżanowice » W sobotę 23
czerwca odbyło się zakończenie
roku akademickiego 2017/2018
w Krzyżanowickim Uniwersytecie Dziecięcym przy Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Rok akademicki rozpoczął
się w październiku ubiegłego roku. Zajęcia odbywały się w sali
obrad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Mali studenci poznawali zagadnienia z takich dziedzin jak botanika, chemia, fizyka, historia, biologia i medycyna,
akustyka, ornitologia.
9-miesięczną przygodę
z nauką, ciekawymi ekspery-

mentami i dużą dawką wiedzy,
zakończyły „Powietrzne eksperymenty” - wykład i ćwiczenia z dziedziny chemii i fizyki,
które prowadził Łukasz Adam
– chemik z wykształcenia i zamiłowania. Razem z młodymi
studentami sprawdził czym
jest, z czego się składa i jakie
właściwości ma powietrze oraz

czy w butelce może powstać
chmura. Przy użyciu powietrznych dział zburzono plastikowy mur. Dzieci przekonały się,
że wykorzystując zjawisko odrzutu można strzelać rakietami, sprawdziły czy jednym
dmuchnięciem można napełnić balon oraz czy balony mogą lewitować.

W uroczystym zakończeniu
roku akademickiego 2017/2018
oraz wręczeniu medali i dyplomów wzięły udział prodziekan
ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych mgr Ewa
Kraus oraz sekretarz gminy
Małgorzata Krzemien.
(tb)
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Dzień bez komputera
w Chałupkach
Chałupki » W Chałupkach
rada sołecka pod przewodnictwem sołtysa Ryszarda Chroboka i Grupa Odnowy Wsi,
wspierane przez panie z KGW
oraz miejscowy klub sportowy
zorganizowali 7 lipca festyn ro-

dzinny pod hasłem „Czas bez
komputera”. Był to dzień poświęcony realnym, a nie wirtualnym kontaktom z najbliższymi i naturą.
Festyn rodzinny rozpoczął
się emocjami jak na mundialu.

rze mimo upału dawali z siebie
wszystko. Pozytywnego dopingu
wśród kibiców na trybunach nie
brakowało do końca. Po meczu
wszyscy zawodnicy zostali poczęstowani pizzą.
Po południu były również
różne konkursy, gry i zabawy
m.in. biegi w workach i bieg
z taczką na czas, skakanie na
skakance. Takie proste, zapomniane już dziś zabawy, sprawiły dzieciom wiele radości. Dla
wszystkich uczestników konkursów były drobne nagrody i upominki oraz słodycze, a dla zwycięzców biorących udział w największej liczbie konkurencji nagrody książkowe.
Największą niespodziankę
sprawili dzieciakom Mirka i Sławek Chrobok, którzy przyprowadzili na spotkanie dwa pieski.
Berni – labrador retriver oraz
Lucky – golden retriver. są psa-

Rano na boisku w meczu sparingowym zmierzyły się drużyny żaków rocznik 2010 i młodsi
– podopieczni Romana Kaczora
oraz młodzi zawodnicy akademii piłkarskiej Górnika Zabrze
trenujący w Syryni. Mali piłka-

Powiatowa komisja w terenie
REKLAMA

Spotkanie z pszczelarzami

Latem na terenie naszej
gminy dwa razy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Raciborskiego pod
przewodnictwem Ewy Widera,
która reprezentuje gminę Krzyżanowice w Radzie Powiatu.
Komisja spotkała się z przedstawicieli Koła Pszczelarskigo
działającego na terenie gminy
Krzyżanowice oraz odwiedziła pasiekę Henryka Pietrasza
w tworkowie, który prowadzi
rodzinne pszczelarstwo. Tam
członkowie komisji mogli dowiedzieć się o trudnej i ciężkiej
pracy pszczelarzy, o problemach,
z którymi nasi pszczelarze muszą sobie radzić, aby mieć takie efekty utrzymania rodzin
pszczelich jak właśnie rodzina
Pietrasz. Komisja miała możliwość zobaczenia pasieki i pracowni pasieczej wraz z wyposażeniem. Wysłuchano informacji o asortymencie produktów
pszczelich, o chorobach pszczół
i sposobach ich zwalczania oraz
jak należy prawidłowo zarządzać
gospodarstwem pszczelarskim.
W związku z wieloma problemami z jakimi borykają się
pszczelarze, komisja złożyła do
zarządu Powiatu wniosek o rozpatrzenie możliwości wsparcia
działalności kół pszczelarskich
z terenu powiatu raciborskiego.
Ze względu na złożoność pro-

cesów i trudności prowadzenia
działalności, instytucjonalne i finansowe wsparcie staje się niezbędne, aby pszczelarstwo powiatu raciborskiego mogło funkcjonować bez przeszkód.
Kolejnym miejscem, jakie
odwiedziła komisja był teren
chronionego krajobrazu – Las
Tworkowski, gdzie merytoryczne informacje przekazali przedstawicie Nadleśnictwa Rudy
Raciborskie - nadleśniczy Robert Pabian i jego zastępca Tomasz Pacia oraz leśniczy Artur
Osak. Leśnicy zwrócili uwagę
na zagrożenia chronionych gatunków drzew, wskazali sposoby działań naprawczych oraz
podkreślili konieczność ochrony drzewostanów jesionowych
i jaworowych.

Wizytacja w Lesie Tworkowskim

Przy okazji prac komisji złożono wniosek o zajęcie się przez
Powiatowy Zarząd Dróg lipami
rosnącymi wzdłuż ulicy Długiej
w Chałupkach, które należy zinwentaryzować oraz podjąć decyzję o ewentualnej wycince ze
względu na zagrożenie bezpieczeństwa (w niektórych przypadkach) oraz kwestię niszczenia chodnika przez systemy korzeniowe lip.
(tb)

Festyn rodzinny „Czas bez
mi terapeutycznymi, co znaczy,
że są odpowiednio wyszkolone komputera” był dofinansowado pracy z ludźmi, szczególnie ny z Gminnej Komisji Rozwiąz dziećmi niepełnosprawnymi. zywania Problemów AlkoholoDzieci mogły przytulać, głaskać wych działającej przy Urzędzie
i karmić Berniego i Lucki’ego, Gminy w Krzyżanowicach.
a czworonogi okazywała całą
(tb)
swoją psią sympatię.
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PUCHAR WÓJTA

dla oldbojów z Szylerzowic
Chałupki » W tropikalnym
upale rozegrał się dwunasty
z kolei Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. W sobotnie popołudnie,
7 lipca, na boisku w Chałupkach
spotkało się sześć drużyn: dwie
czeskie – T.J. Sokol Szylerzowice i T.J. Sokol Hać oraz cztery
polskie – Krzyżanowice, Chałupki, Owsiszcze i połączone
drużyny Zabełków/Rudyszwałd.
W tym roku najlepsi okazali się
oraz prezes
oldboje naszych
LKS Chałupki
czeskich sąsiadów –
Krystian Kodrużyna z Szylerzokot. Organiwic. Drugie miejsce
zatorem turwywalczyli piłkarze
nieju był LKS
z Krzyżanowic, trzeChałupki oraz
cie z Haci. NajlepGminny Zeszym zawodnikiem
spół Oświaty
turnieju - decyzją
Kultury Sporsędziów - został zatu i Turystyki w Krzywodnika z Szylerzowic – Tomasz żanowicach z/s w Tworkowie.
Voznica, natomiast najstarszym
uczestnikiem był 67-letni Paweł Wyniki meczów
Duda z Szylerzowic.
Grupa I: Zabełków/RuW rozgrywkach biorą udział dyszwałd, Krzyżanowice, Hać
zawodnicy powyżej 35 roku żyGrupa II: Chałupki, Szylecia. Głównym celem turnieju rzowice, Owsiszcze
oldbojów, jak zawsze podkreślają organizatorzy, jest dobra
zabawa i możliwość spotkania
się z innymi ekipami. Mimo to
każdy zawodnik daje z siebie
wszystko, więc i tym razem kibice mogli podziwiać wiele ciekawych akcji oraz bramek i przeżyć sporo emocji. Zawodnikom
zaś należą się słowa uznania za
wolę walki i kondycję, bo bieganie przez pół godziny po boisku
w upale to nie lada wyczyn.
Puchary i dyplomy wręczyli
starosta gminy Hać Werner Vyletělek, wicewójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Swoboda

1.T.J. Sokol Szylerzowice

O trzecim miejscu zdecydowały rzuty karne: Hać - Owsiszcze 3 : 1.
Mecz finałowy Krzyżanowice – Szylerzowice zakończył
się jednobramkowym zwycięstwem Czechów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

miejsce Szylerzowice
miejsce Krzyżanowice
miejsce Hać
miejsce Owsiszcze
miejsce Chałupki
miejsce Zabełków/Rudyszwałd

2.Krzyżanowice

(tb)

3.T.J. Sokol Hać

4.Owsiszcze

6.ZabełkówRudyszwałd

5.Chałupki
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Puchar Wójta dla wędkarzy

Uczniowie z Tworkowa

na zawodach w Ostrawie
Ostrawa » W czerwcu
12-osobowa grupa uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Tworkowie pod opieką Justyny Wojdy i Piotra Jeziorskiego wzięła udział w międzynarodowych
zawodach lekkoatletycznych
w Ostrawie. Gry i zabawy lekkoatletyczne „Hura na Tretru”
są rozgrywane co roku od 12
lat w przeddzień największego
mitingu lekkoatletycznego rozgrywanego w Czechach, należącego do złotej ligi (GOLDEN
SPIKE) światowych mitingów
LA. ZLATA TRETRA od 57 lat
przyciąga największe na świecie gwiazdy królowej sportu.
Dzięki temu uczniowie mogą
zbierać autografy i robić sobie
zdjęcia z gwiazdami światowej
lekkoatletyki, z czego oczywiście skorzystaliśmy.
SP Tworków reprezentowali:
Justyna Białas, Karolina Gorczowska, Klaudia Buba, Dominika Burger, Patrycja Kolarczyk,
Antosia Krzykała, Samuel Kostrzewa, Paweł Burszyk, Kajetan Białas, Tomasz Gawliczek,

Igor Kuczaty i Kamil Więcek.
Zlatá Tretra, czyli Złote Kolce (kolce – buty sportowców) to
międzynarodowy mityng lekkoatletyczny organizowany od
1961 roku w Ostrawie. Od roku 2003 impreza posiada rangę Grand Prix IAAF i znajduje
się w cyklu World Athletics Tour.
Podczas mityngów pobito kilka
rekordów świata, a w zawodach
uczestniczą gwiazdy światowej
lekkoatletyki – mistrzowie świata i mistrzowie olimpijscy.
W mityngu wzięli także

udział polscy zawodnicy i zawodniczki. Najlepsze rezultaty
osiągnęli: Anita Włodarczyk zajęła I miejsce w rzucie młotem,
Paweł Wojciechowski w skoku
o tyczce zajął także pierwsze
miejsce, pierwsze miejsce wywalczyła również Anna Kiełbasińska w biegu na 200 m. Michał
Haratyk ustanowił w Ostrawie
nowy rekord Polski, pchnął kulę
na odległość 22,08 m. Pomimo
rekordowego wyniku, zakończył
zawody na 2. miejscu.
Info: SP w Tworkowie

Tworków » Zgodnie z harmonogramem zaplanowanych
zawodów wędkarskich 8 lipca
Koło PZW 109 Krzyżanowice
zorganizowało zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy. Nad
stawem Trzeciok w Tworkowie
na zbiórkę stawiło się 25. zawodników, w tym jeden kadet.
Po losowaniu stanowisk zawodnicy udali się na łowisko.
Rezultaty były dobre, choć
trzeba przyznać, że nie dla
wszystkich. Złowiono ukleje,
płotki, wzdręgi, karasie czasem liny. Jedynym szczęściarzem, który złowił karpia był
pan Paweł Śmietana i to on
zdobył Puchar Wójta Gminy
Krzyżanowice z wynikiem
7530 pkt. Jedyny kadet biorący udział w zawodach – Domi-

nik Więcek – może pochwalić ny Grzegorz Swoboda i prezes
koła Kazimierz Rąpała.
się wynikiem 2640 pkt.
Zwycięzcy otrzymali puchary, oraz bony upominkowe, któ- Wyniki zawodów
re wręczył zastępca wójta gmi- Pierwsza dziesiątka seniorów
1. Paweł Śmietana (7530 pkt)
2. Mateusz Stronczek (4380
pkt)
3. Krzysztof Więcek (3380 pkt)
4. Bronisław Podruczny (3350
pkt)
5. Alfred Bugla (2990 pkt)
6. Dawid Halfar (2700 pkt)
7. Andrzej Bedrunka (2490 pkt)
8. Jan Oczadły (2440 pkt)
9. Teresa Śmietana (2240 pkt)
10. Zygfryd Miketa (2170 pkt)
Kadeci
Dominik Więcek (2640 pkt)
(tb)

Słoneczna siatkówka

Chałupki » Przy pięknej,
słonecznej pogodzie w sobotę, 7 lipca, sześć drużyn mieszanych z różnych miejscowości m.in. Wrocławia, Raciborza,
Chałupek, Bieńkowic, Rybnika
i Jastrzębia, przystąpiło do walki w turnieju siatkówki plażowej. Tym razem rywalizacja toczyła się o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. Mecze stały na niezłym, a co ważniejsze
bardzo wyrównanym poziomie.
Emocji nie brakowało – mecze
były zacięte, a walka w czwórce

finałowej kończyła się po tie-breaku.
Ostatecznie najlepszy
okazał się duet Wojciech Kowalski (Czechowice-Dziedzice) i Krzysztof Paździerski
(Rybnik). Drugie miejsce zajęli Aleksander Tomala (Wodzisław Śl.) i Mateusz Musioł
(Bieńkowice), trzecie wywalczyli Łukasza Farana (Chałupki) i Denis Psota (Racibórz-Studzienna). Tuż za podium
znaleźli się Remigiusz Łuczkowski (Jastrzębie Zdrój) i Syl-

Krzyżanowickie Gminne Wieści
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tel: +48 32/4194050 wew. 131
Redaktor naczelny: Teresa Banet

wester Lisiecki (Oleśnica). Sędzią turnieju był Jan Kasprowicz z PZPS z Pszowa.
Puchary ufundował Wójt
Gminy Krzyżanowice, natomiast nagrody firma Impacto
z Chałupek.
Zawodnicy zespołu Impacto LKS Chałupki biorą udział
w rybnickiej amatorskiej lidze
siatkówki plażowej.
(tb)
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REKLAMA

REKLAMA

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
Trwa okres wakacji i urlopów, czasu więcej dlatego pragniemy zaproponować naszym stałym już, i może nowym, czytelnikom dwie bardzo ciekawe propozycje. Są to książki, które
czyta się jednym tchem. Ale mają jedną wadę – zbyt szybko
się kończą. Zapraszamy do naszych Bibliotek.

półki

TRYLOGIA MAZURSKA - KATARZYNA MICHALAK
GWIAZDKA Z NIEBA t. I

To taka słodko-gorzka historia przede wszystkim o sile przyjaźni. O ludziach, na których zawsze
można liczyć, którzy bezinteresownie pomagają bo wiedzą, że dobro zawsze do człowieka wraca.
Tym razem bohaterem jest Nataniel, młody człowiek, który dużo już w życiu przeszedł, a teraz po stracie mieszkania, szuka swojego miejsca na ziemi. I znajduje je w maleńkiej mazurskiej miejscowości,
właśnie dzięki pomocy nieznajomych mu ludzi, którzy z czasem stają się jego jedynymi przyjaciółmi.
Autorka jak zwykle w swoich powieściach dzieli swoich bohaterów na tych dobrych i tych złych, chociaż postać Siergieja wcale nie wydaje się taka bardzo
zła. Bardziej denerwuje postać Iwony, która tak potrafiła skrzywdzić Nataniela.
To kolejna smutna powieść obyczajowa tej autorki, ale jednocześnie pełna emocji tych dobrych
i tych złych.

PROMYK SŁOŃCA t. II

Zagubiona wśród mazurskich lasów wioska stała się dla Nataniela spokojną przystanią. I nie
tylko dla niego. To tutaj swój nowy dom znalazła mała Emilka, tutaj walczą o swoje szczęście inni życiowi rozbitkowie. Czy Senna stanie się miejscem, gdzie spełniają się marzenia?
Nataniel nie może przestać myśleć o tajemniczej dziewczynie, którą uratował w wigilijną noc.
Marta pragnie odbudować relacje z córką, a Mateusz kocha kobietę, która niestety nie jest mu
przeznaczona. Wszyscy spalają się w pogoni za tym, czego pragną ich serca, nie wiedząc, że marzenia często spełniają się nie w porę i nie tak, jak to sobie wyobrażamy. Okazuje się, że szczęście to droga do celu, a nie sam cel.

KROPLA NADZIEI t. III

Kropla nadziei. Czasami tylko tyle trzeba, by na nowo uwierzyć, odbudować wiarę w powodzenie. By podjąć kolejne kroki. Wystarczy maleńki, lekko wyczuwalny impuls. Bardzo nikłe
światło w pogrążonym w ciemności tunelu. Dla człowieka przygniecionego zbyt ciężkim bagażem ta kropla, to najpiękniejszy podarunek od losu. Po mrocznej nocy przychodzi dzień
zalany słonecznym światłem. Pod jego wpływem wszystko zaczyna ponownie budzić się do
życia. Po dniach pełnych pustki nadchodzi radość z czyjejś obecności. Najważniejsze, żeby się nie poddać. Nie zwątpić, że jeszcze będzie pięknie. Pomimo i wbrew wszystkiemu.
Nataniel, Sergiej, Mateusz, Emilka, Oliwia... muszą podnieść się po bolesnej stracie Marty Kraszewskiej. Jak żyć bez tej pełnej dobra osoby? Senna musi obudzić się z pełnego smutku snu
i uwierzyć, że jeszcze będzie pięknie. Kiedy już wydaje się, że na dobre przeminął pełen ciemności czas, nowe problemy nie pozwalają odzyskać spokoju serca. Czy wystarczy im siły i wiary,
by je przezwyciężyć? Nie są sami. Gdy są obok przyjaciele łatwiej pokonać trudności.

KRÓLOWA TYSIĄCLECIA - ELIZABETH CHADWICK

Trylogia poświęcona życiu niezwykłej kobiety średniowiecza. Żyjąca w XII wieku Eleonora
Akwitańska, tutaj zwana Alienor, żona dwóch królów – Francji i Anglii, matka królów- koronowanego, ale nigdy nie panującego młodego Henryka oraz Ryszarda Lwie Serce i Jana bez Ziemi, prababka Ludwika Świętego - to fascynująca postać, do samego końca swych dni w centrum
wydarzeń. Trudno uwierzyć, jak pełne bolesnych doświadczeń było jej życie. Nawet wtedy, gdy
przez kilkanaście lat żyła w odosobnieniu, więziona przez swojego męża, nie rezygnowała. Była
świadkiem wielu spektakularnych, ale też tragicznych wydarzeń.

PIEŚŃ KRÓLOWEJ t. I

„Pieśń królowej” to obejmująca kilkanaście lat historia kobiety niezwykłej, obdarzonej wielkim
hartem ducha, odwagą oraz niezwykłą determinacją i sprytem. Postać Eleonory przedstawiona przez Elizabeth Chadwick robi niemałe wrażenie na czytelniku, a jej losy poznaje się z rosnącą ciekawością. Autorka barwnie i obrazowo oddała ówczesną epokę, w efektowny sposób
urozmaiciła historię wieloma wątkami, obfitującymi w dworskie flirty i intrygi. Przeszłość ciągle
i niezmiennie fascynuje ludzi, a ukazana w taki sposób - ciekawie, z polotem, okraszona sekretami i zgłębiająca codzienność jednej z najbardziej wpływowych postaci swojej epoki - stanowi
fantastyczne źródło wiedzy, a zarazem rozrywki.

Myśl
Mądry człowiek uczy się od każdego. Tylko głupi wie wszystko.
Bohumil Hrabal

Uśmiechnij się
Na plaży. - Bardzo przepraszam. Czy pani synek to ten, który nosi piasek w moim słomkowym kapeluszu?
- Nie. Mój właśnie sprawdza, czy pana radio działa pod wodą.

Koleś cierpiał na bezsenność. Poszedł więc do lekarza, jak mu doradził kolega.
Spotykają się po paru dniach: Hej. I co ci zalecił lekarz?
-Walnąć sobie pięćdziesiątkę przed snem.
-I co pomaga?
-Pewnie, wczoraj kładłem się osiem razy.

Syn pisze list do matki: Droga mamo, urodził mi się syn. Żona nie miała pokarmu więc
wzięliśmy mamkę murzynkę i synek zrobił się czarny...
Matka odpowiada: Mój synu... Gdy Ty się urodziłeś również nie miałam mleka w piersiach. Wychowałeś się na krowim, ale rogi wyrosły Ci dopiero teraz…

U lekarza. - Panie Doktorze czy wyleczy mnie pan z bezsenności?
- Tak, ale najpierw trzeba znaleźć i zlikwidować przyczynę.
- OOOOOO, to lepiej nie! Żona jest bardzo przywiązana do naszego dziecka!

Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei na
nocleg.
- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka się jeden z uczestników wycieczki.
- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady...

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

Sąsiadka pyta sąsiadkę: No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!


SERCE KRÓLOWEJ t. II

Fabuła dotyczy kolejnego rozdziału w losach Alienor. Po nieudanym pierwszym małżeństwie
z Ludwikiem VII, królowa wychodzi za drugiego władcę - Henryka II, hrabiego Andegawenii.
W 1154 roku zostają oni królem i królową Anglii. Henryk często wyjeżdża w podróże, podczas
których walczy z wrogiem i planuje przyszłe posunięcia, natomiast Alienor pomaga w rządzeniu państwem i skupia się na wychowywaniu dzieci. Jak wiadomo już z poprzedniego tomu,
nie jest to jednak kobieta, która marzy o byciu tylko matką i swego rodzaju doradczynią króla - to osoba o dużo większych ambicjach i potrzebach. Ponadto, Henryk znajduje sobie młodą
kochankę, znieważając tym samym żonę. Eleonora musi sprostać swojej roli królowej, pomimo wszystkich niedogodności, a dodatkowo zostaje wplątana w konflikt, który może przesądzić
o sprawach królestwa.

TRON KRÓLOWEJ t. III

Trzeci tom trylogii serii historycznej o Eleonorze Akwitańskiej z pewnością trzyma poziom
dwóch pierwszych. Nadal to barwna, pełna emocji powieść historyczna o kobiecie, która cały czas, mimo swojego wieku, trudności i przeciwności losu ukazuje, co to znaczy być królową,
mimo otoczki przywilejów oraz klejnotów. Nie poddaje się, nie ugina się pod żądaniami króla,
stara się godzić zwaśnionych synów, ale utrzymanie pokoju nie jest łatwe. Powieść pełna jest
intryg, bezpardonowej walki o wpływy, gdzie przeciwników niszczy się bez skrupułów; bohaterowie wikłają się w skandale i romanse. Królowej nie ominie też ogromna strata i cierpienie.
„Tron królowej” to idealne zwieńczenie historycznej serii o silnej królowej i oddanej matce. To
oprócz ciekawej historii pełen emocji obraz życia kobiet w tamtych czasach, gdzie lawirują pomiędzy byciem pionkiem w rękach mężczyzn (mężów, ojców, braci) a decydowaniem o swoim
losie. Dla sympatyków beletrystyki historycznej.
Agnieszka Winiarczyk
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