ISSN 1898-6242

MAGAZYN INFORMACYJNO-REKLAMOWY GMINY KRZYŻANOWICE

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Podsumowanie kadencji
Rady Gminy
Czytaj strona » 4-5

Sierpień 2018
Nr 8/2018 (263)

Rozpoczęły się
dożynki parafialne

Czytaj strona » 8

Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Owsiszcze
Roszków
Rudyszwałd
Tworków
Zabełków

Wędkarze świętowali
jubileusz 35-lecia
Czytaj strona » 14

Nowa remiza i świetlica wiejska
Rudyszwałd » W sobotę 18 sierpnia w Rudyszwałdzie oficjalnie
otwarto nową remizę i świetlicę wiejską. Budynek o trzech
kondygnacjach z poddaszem użytkowym ma prawie 570 m kw.
i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych – posiada zewnętrzną
windę. Jest tu sala spotkań, sala szkoleniowa, zaplecze kuchenne,
dwa garaże i pomieszczenie biuro techniczne OSP, a ponadto biuro
sołtysa i rady sołeckiej, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze. Ma
ogrzewanie gazowe. Inwestycję, która kosztowała 1.796.539,96 zł,
sfinansowano całkowicie z budżetu gminy Krzyżanowice.
Czytaj na stronie 3
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NOWA REMIZA
i świetlica wiejska
Dokończenie ze s. 1
Pomysł budowy tego wielofunkcyjnego budynku zrodził
się sześć lat temu. Zdecydowano wówczas, że nie ma sensu
remontować starej szkoły za 1,3
mln zł. Ponadto remontu wymagał budynek użytkowany przez
OSP i KGW oraz świetlicę. Po
konsultacjach z mieszkańcami
Rudyszwałdu radni uznali, że powinien powstać jeden wspólny,
nowoczesny obiekt dający miejsce wszystkim organizacjom.
W 2015 r. opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenia
na budowę. Prace budowlane
rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, a zakończyły latem tego
roku. Początkowo gmina próbowała uzyskać środki w ramach

unijnych projektów transgranicznych, jednak ze względu na
brak możliwości dofinansowania
budynek zbudowano ze środków
własnych gminy. Wyposażenie
(meble) jest sfinansowane z Funduszu Inicjatyw Lokalnych Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe
wyposażenie będzie zakupione
z funduszu sołeckiego oraz ze
środków sołeckich.
Do zagospodarowania pozostał jeszcze przyległy teren.
W miejscu po budynku szkoły ma
powstać parking. Jest również nowy plac zabaw, na który gmina pozyskała środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego, a dodatkowe
elementy zakupi też główny wykonawca – firma Borbud.

W uroczystym otwarciu
remizy, poza mieszkańcami,
uczestniczyli posłowie Gabriela Lenartowicz i Grzegorz Janik, komendant powiatowy
PSP mł. bryg. Jarosław Ceglarek, szef zarządu powiatowego
OSP druh Stefan Kaptur, samorządowcy oraz delegacje gminnych OSP, a także delegacja czeskich strażaków z SDH Kozmice
z kozmickim starostą. Na uroczystość przybyli też strażacy
z partnerskiej gminy Aschach

an der Donau. Austriackiej delegacji przewodzili komendant
Andreas Moser i były komendant Franz Paschinger.
Wójt gminy Grzegorz Utracki
podziękował wszystkim zaangażowanym w prace projektowe,
nadzór i budowę obiektu – pracownikom urzędu, radzie sołeckiej, miejscowym organizacjom
społecznym oraz mieszkańcom
Rudyszwałdu, a także radnym,
którzy podjęli decyzję o budowie remizy i jej finansowaniu.

Obecny na uroczystości
poseł Grzegorz Janik pogratulował udanej inwestycji, podkreślając duże zaangażowanie
miejscowego samorządu w realizację tego zadania. Wspomniał również o staraniach,
jakie podejmuje wraz z wójtem gminy, w celu pozyskania
środków na kolejną inwestycję
– budowę hali sportowej. Miłą

Dożynki Gminy Strażacy odebrali sprzęt
Krzyżanowice
– miejsca parkingowe

HERO-TRANS (Wróbel) przy DK 45
i teren wokół – wjazd na parking ul. Kolejowa.

Wjazd z ulicy Raciborskiej (DK 45, koło krzyża)
oraz po przeciwnej stronie drogi
na posesji u państwa Kocik.
WSZYSTKIE PARKINGI BĘDĄ OZNAKOWANE.

Krzyżanowice » Sprzęt o wartości ponad 111 tys. zł odebrali
pod koniec lipca strażacy z jednostek OSP w gminie Krzyżanowice.
Zakupiono go ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W imieniu
Zbigniewa Ziobry list do strażaków z życzeniami, by sprzęt służył tylko do ćwiczeń, przesłał pełnomocnik ministra Michał Woś.
Wójt Grzegorz Utracki podkreślał, że w tym roku strażacy
z gminy Krzyżanowice mają po-

wody do zadowolenia. Nowy wóz
dla Zabełkowa i sprzęt zakupiony w ramach programu polsko-czeskiego Ready to Help, nowa
remiza w Rudyszwałdzie, a teraz wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości. Nasze jednostki
OSP prezentują dużą wartość
bojową. Mają wyszkolonych
strażaków, a do ich dyspozycji
jest nowoczesny sprzęt. Nowe
wozy dostały wcześniej Tworków i Krzyżanowice. Gmina to

przede wszystkim zagrożenia
związane z powodziami, wypadkami drogowymi w ciągu DK 45,
a także pożarami.
W uroczystości w sali narad
Urzędu Gminy, poza wójtem,
wziął także udział komendant
powiatowy PSP mł. bryg. Jarosław Ceglarek. Ministerstwo
reprezentował Krzysztof Krzemiński.

SPRZĘT Z FUNDUSZU
SPRAWIEDLIWOŚCI JAKI
ODEBRAŁY JEDNOSTKI
OSP

Bieńkowice: automatyczny
defibrylator zewnętrzny (AED),
detektor jednogazowy CO. zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera.
Bolesław: piła łańcuchowa
do drewna, detektor napięcia,
zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera,
automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).
Chałupki: piła łańcuchowa
do drewna, automatyczny defi-

niespodziankę sprawił poseł
Janik miejscowym gospodyniom, wręczając prezent – nowoczesny, wielofunkcyjny robot
kuchenny.
Budynek poświęcili proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie ks. Piotr
Figurniak oraz kapelan strażaków o. Marceli Dębski.
(tb)

brylator zewnętrzny (AED.
Krzyżanowice: zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, zestaw wysokociśnieniowych poduszek do podnoszenia pojazdów wraz z osprzętem do zasilania z butli sprężonego powietrza,
detektor napięcia, parawan do
osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku.
Nowa Wioska: automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), detektor jednogazowy CO, detektor napięcia.
Owsiszcze: automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, sprzęt do
oznakowania terenu akcji.
Roszków: automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),
zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera,
detektor jednogazowy CO.
Rudyszwałd: przenośny zestaw oświetleniowy LED, detektor jednogazowy CO, automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).
Tworków: zestaw wysokociśnieniowych poduszek do
podnoszenia pojazdów wraz
z osprzętem do zasilania z butli
sprężonego powietrza, nożyce
hydrauliczne do cięcia pedałów,
system szybkiej stabilizacji pojazdu.
Zabełków: automatyczny
defibrylator zewnętrzny (AED),
zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera,
detektor jednogazowy CO.
Info: Referat Funduszy
Zewnętrznych i Promocji
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KRÓTKO
25 lipca
W Rudzie Śląskiej wójt gminy Grzegorz
Utracki spotkał się z komendantem
Placówki Straży Granicznej Czesławem Koniecznym oraz jego zastępcą
w sprawie utrzymania pomnika Powstańców Śląskich w Zabełkowie oraz
organizacji biegu granicznego z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości.
Wójt gminy spotkał się ze starostą raciborskim w sprawie organizacji komunikacji zbiorowej PKS na terenie
gminy i powiatu.
W Urzędzie Gminy wójt spotkał się
z członkami KERiI w sprawie rządowego programu Senior Plus i utworzenia Klubu Seniora w Owsiszczach.
Celem spotkania było wstępne ustalenie potrzeb i oferty zajęć dla seniorów.
W spotkaniu uczestniczyli również zastępca wójta gminy, sekretarz gminy,
kierownik OPS oraz dyrektor GZOKSiT.
26 lipca
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w Konwencie Wójtów w Nędzy, na którym omawiano temat transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego.
30 lipca
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach wójt gminy odebrał
od wojewody śląskiego promesę na
usuwanie skutków powodzi.
5 sierpnia
Wójt gminy Krzyżanowice uczestniczył
wraz z sekretarz gminy oraz przedstawicielami gmin partnerskich Piszcz
i Hać w koncercie i uroczystym podpisaniu deklaracji dalszej współpracy
z partnerską gminą Szylerzowice. Uroczystości odbyły się w ramach projektu „Partnerstwo i rozwój”.
11 sierpnia
Delegacja gminy Krzyżanowice
wraz z zastępcą wójta uczestniczyła
w dorocznym odpustowym koncercie
w partnerskiej gminie Piszcz.
13 sierpnia
Robocze spotkanie z zastępcą dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Katowicach w sprawie
budowy ścieżek rowerowych.
16-19 sierpnia
Przewodniczący Rady Gminy Brunon Chrzibek, przedstawiciele Urzędu Gminy i GZOKSiT wraz z zespołem
Uśmiech uczestniczyli w dorocznym
święcie winorośli w Beltiug w Rumunii.
18 sierpnia
Uroczyste otwarcie nowego budynku
remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie.
Na stawie Trzeciok w Tworkowie odbyły się zawody wędkarskie związane z jubileuszem 35-lecia PZW Koła
109 Krzyżanowice. Życzenia i gratulacje złożył wędkarzom wójt Grzegorz
Utracki, wręczając pamiątkowy puchar.
21 sierpnia
W urzędzie Kraju Śląsko-Morawskiego w Ostrawie odbyło się spotkanie
w sprawie remontu drogi powiatowej
na Rakowcu w Rudyszwałdzie. W spotkaniu wzięli udział: wojewoda Kraju
Śląsko-Morawskiego Ivo Vondrak, wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, starosta powiatu raciborskiego Ryszard Winiarski oraz starosta Szylerzowic Radek Kania.
22 sierpnia
Wraz z delegacją sołtysów wójt gminy uczestniczył w pogrzebie byłego,
długoletniego sołtysa Roszkowa Franciszka Paskudy.
24 sierpnia
Wójt gminy po raz kolejny spotkał się
z dyrektorem ds. nieruchomości PKP
Katowice w sprawie nieodpłatnego
nabycia dworca PKP w Chałupkach
przez gminę Krzyżanowice.
26 sierpnia
Delegacja sołectwa Roszków oraz
zastępca wójta gminy uczestniczyli
w dożynkach powiatowych w Krzanowicach.
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Koniec kadencji 2014-2018

Tworków, ul. Główna-chodnik
przy drodze powiatowej

– CZAS NA PODSUMOWANIA cz. I
Zbliża się koniec kolejnej kadencji działalności samorządu
gminnego. Jest to dobra okazja do podsumowania ostatnich
czterech lat działalności Rady
Gminy Krzyżanowice, wójta,
kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i wielu osób
zaangażowanych na rzecz rozwoju naszej gminy.
Rozpoczynając kadencję
cztery lata temu samorząd
przyjął założenia polityki prorozwojowej ze szczególnym nastawieniem na wykorzystanie
wsparcia finansowego z programów krajowych i unijnych.
Zgodzie z praktyką poprzednich lat przedstawiamy podsumowanie, w pierwszej części
obejmujące przegląd ważniejszych inwestycji drogowych, jakie zostały w tym okresie zrealizowane z myślą o mieszkańcach
gminy i poprawie jakości życia
na naszym terenie.

Krzyżanowice – droga transportu rolnego

Bieńkowice, ul. Pomnikowa

Tworków, ul. Zamkowa

Zabełków, ul. Długa

DROGI I CHODNIKI
2014-2018

W latach 2014-2018 w gminie
przebudowano ponad 13 km
dróg, w tym 10 km dróg gminnych, wybudowano 4,2 km dróg
polnych oraz 5 km chodników
przy drogach gminnych i powiatowych. Dzięki staraniom władz
gminy udało się doprowadzić do
Krzyzanowice, łącznik
Kolejowa-Dworcowa

przebudowy drogi wojewódzkiej
(ul. Kolejowej w Krzyżanowicach) oraz do modernizacji nawierzchni w ciągu DK 45 na odcinku Bieńkowice-Krzyżanowice.
Gmina współfinansowała przebudowę dróg powiato-

wych i chodników przy drogach powiatowych w wysokości 632.571,02 zł
Udało się pozyskać środki na
inwestycje drogowe w wysokości 6.402.445,11 zł w ramach programów: Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych
– ul. Moniuszki w Krzyżanowicach, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – Przebudowa ul.
Powstańców Śl. w Chałupkach
oraz przebudowa ul. Szkolnej

Bieńkowice,
ul. Bojanowska - chodnik

Krzyżanowice,
ul. Akacjowa

Tworków, ul. Zamkowa

Tworków, ul. Parkowa

Tworków, ul. Zachodnia

Tworków, ul. Weltzla
Tworków, łącznik Gregora

Tworków,
ul. Główna chodnik
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i Pomnikowej w Bieńkowicach,
Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych – przebudowa drogi
transportu rolnego w Krzyżanowicach za cmentarzem oraz
przebudowa drogi transportu
rolnego w Rudyszwałdzie, Regionalny Program Operacyjny
– Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie oraz Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej
w Tworkowie.
W latach 2014-2018 gmina
pozyskała środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji (wcześniej Ministerstwa Administracji i CyKrzyżanowice, ul. Moniuszki

Owsiszcze: Przebudowa
ul. Szkolnej, Granicznej, Nowej i „Rudowiny” oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Wojska
Polskiego.
Wartość robót: 2.070.793,07 zł.
Nowa Wioska: Remont ul.
Wrzosowej i ul. Leśnej.
Wartość robót: 35.567,02 zł.
Bolesław: Przebudowa ul.
Polnej i sięgacza ul. Społecznej.
Wartość robót: 176.683,89 zł.
Zabełków: Przebudowa ul.
Długiej oraz oświetlenia na ul.
Chałupki: Przebudowa ul. Zagumnie, przebudowa mostu
WAŻNIEJSZE
Powstańców Śląskich i Placu na ul. Odrzańskiej i PowstańWarszawskiego, aktualnie trwa ców Śląskich.
INWESTYCJE
przebudowa ul. Polowej i RelakWartość robót: 1.405,125,11 zł.
W SOŁECTWACH
Bieńkowice: Przebudowa ul. sowej, przebudowa chodnika
Tworków: Przebudowa ul.
Szkolnej i Pomnikowej, przebu- przy ul. Bogumińskiej, utwar- Parkowej, Zamkowej, Zachoddzenie ul. Spacerowej.
niej, Weltzla, łącznik Gregora
Wartość robót: 1.939.948,09 zł. oraz przebudowa chodników
przy drodze powiatowej – ul.
Krzyżanowice: Przebudo- Głównej.
wa ul. Kolejowej, Moniuszki,
Wartość robót: 1.548.138,30 zł.
Krótkiej, Akacjowej, łącznik ul.
Dworcowej i Kolejowej, dojazd
Rudyszwałd: Przebudowa
do PKP.
drogi transportu rolnego, reWartość robót: 1.449.907,56 mont mostu na ul. Słonecznej.
(Przebudowa ul. Kolejowej, płatWartość robót: 1.465.618,33 zł.
ność Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach 2.513.504,00 zł).
Wartość wszystkich robót
drogowych na terenie gmiRoszków: Przebudowa ul. ny Krzyżanowic wyniosła
Kolejowej, Poprzecznej, Nowej 15.963.789,63 zł
i Krótkiej.
Info: UG Krzyżanowice
Wartość robót: 685.042,76 zł.

fryzacji) na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wysokości
1.892.202 zł. Dzięki tym środkom udało się przebudować
m.in. ul. Zachodnią i Weltzla w Tworkowie, „Rudowinę”
w Owsiszczach, ul. Kolejową
w Roszkowie, ul. Polną w Bolesławiu, a także odbudowano
dwa mosty na ul. Powstańców
Śląskich i na ul. Odrzańskiej
w Zabełkowie.

Chałupki, Plac Warszawski

dowa drogi powiatowej ul. Raciborskiej, budowa chodnika przy
drodze powiatowej – ul. Bojanowskiej i drogach gminnych
– ul. Ogrodowej, Szkolnej, Rzemieślniczej i Pomnikowej.
Wartość robót 2.673.461,50 zł.

Owsiszcze, ul. Nowa

Bolesław, ul. Polna

Zabełków, most ul. Młyńska

W Ostrawie dyskutowano

o remoncie drogi w Rudyszwałdzie
Owsiszcze-Rudowina

Roszków, ul. Kolejowa

Rewitalizacja za unijne pieniądze
Tworków » Trwają prace
przy budowie platformy widokowej na wieży w ruinach zamku
w Tworkowie. Rewitalizacja ruin
tworkowskiego zamku to część
transgranicznego projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności”,
na który gmina Krzyżanowice
dostała dofinansowanie.

W jego ramach partnerzy:
gmina Krzyżanowice i czeska
gmina Szylerzowice utworzą
infrastrukturę informacyjną, socjalną i techniczną. Po polskiej
stronie rewitalizacji poddane
zostaną ruiny zamku w Tworkowie. W istniejącą wieżę zamku wbudowana zostanie platforma widokowa, a w budynku

starej wozowni powstanie centrum obsługi turystów oraz sala konferencyjna. Rewitalizacja obejmować będzie również
wzmocnienie oraz zabezpieczenie części ruin, które przetrwały do naszych czasów, zwłaszcza w zakresie ich wzmocnienia
oraz zabezpieczenia zarówno
przed dalszym niszczeniem, jak

i w celu bezpiecznego udostępnienia ich zwiedzającym.
Również najbliższe otoczenie przebudowywanych obiektów ulegnie zmianie: ogród przy
zamku w Tworkowie poddany zostanie rewitalizacji polegającej
na rozplanowaniu nasadzeń roślinności, głównie drzew oraz gatunków kwitnących, wykonaniu
drenażu podmokłej części parku oraz wykonanie przebudowy
i przeprojektowania cieków wodnych, tak by zasilały one odtwo-

Ostrawa » We wtorek, 21
sierpnia, w urzędzie Kraju Śląsko-Morawskiego w Ostrawie
odbyło się robocze spotkanie
w sprawie drogi powiatowej na
Rakowcu w Rudyszwałdzie.
Zorganizowano je z inicjatywy starosty Szylerzowic Radka
Kani oraz wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego.
W spotkaniu uczestniczyli także wojewoda Ivo Vondrak oraz
starosta raciborski Ryszard Winiarski wraz z osobami odpowiedzialnymi za inwestycje w powiecie raciborskim oraz Kraju
Śląsko-Morawskim, do których
należy droga. Przedstawiony był

problem ogromnego natężenia
ruchu oraz złego stanu technicznego drogi granicznej i pilnej potrzeby jej remontu, jak również
budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Wójt gminy Krzyżanowice
podkreślił sytuację dużego natężenia ruchu samochodów i cyklistów - głównie czeskich - oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wojewoda
Ivo Vondrak zapewnił, że przeanalizuje możliwości przeprowadzenia przebudowy nawierzchni
na tym ważnym dla mieszkańców Rudyszwałdu odcinku drogi.

rzony staw. Dodatkowo w parku
pojawią się nowe ławki – ogród
zrewitalizowany zostanie w taki sposób, aby utworzyć w nim
ścieżkę zdrowia, wedle założeń
Sebastiana Kneippa. W zachodniej części parku zaplanowano
skarpę usypaną z ziemi i wzmocnioną elementami żelbetowymi na której zlokalizowano dwie
zjeżdżalnie i ściankę wspinaczkową dla dzieci.
Projekt „Szylerzowice
i Krzyżanowice – miejsca od-

poczynku i aktywności” jest
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 20142020
Kwota dofinansowania:
2.521.967,51 zł.

(tb)

Info: Referat Funduszy
Zewnętrznych i Promocji
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tucz. Ze zbytem nie ma problemu, problem jest tylko z ceną.
Dwa lata temu Witeczek związał się z grupą producentów
rolnych w Opolu (u nas takiej
grupy jeszcze nie ma). Kooperacja kilku rolników pozwala
znacząco zwiększyć zyski chociażby poprzez większą sprzedaż – grupy producentów rolnych mogą sprzedawać większe partie towaru, a jednocześnie wynegocjować przy tym
lepszą cenę.
Na nową chlewnię Witeczek
dostał unijne dofinansowanie 25% poniesionych kosztów. Pomoc unijna była obwarowana
wieloma przepisami, wszystko

musiało przebiegać zgodnie
z projektem. Budowa trwała 7
miesięcy i w kwietniu ubiegłego roku do chlewni wprowadziło
się stado liczące 120 loch. Nowoczesna chlewnia jest obiektem
w pełni skomputeryzowanym
i sterowanym automatycznie
(karmienie, wentylacja). Do obsługi wystarcza jedna osoba, jedynie podczas przeganiania stada potrzebna jest pomoc drugiej
osoby. Witeczkom w gospodarstwie pomagają dwaj dorośli synowie. Obaj pracują w państwowej straży pożarnej, ale po pracy pomagają rodzicom.
Jak zmieniła się praca w rolnictwie przez te 26, od kiedy

Walter Witeczek przejął gospodarstwo? Na pewno zmieniła
się mechanizacja, jest nowocześniejszy sprzęt. Nie trzeba aż
tyle pracować fizycznie. Nowsze, bardziej zaawansowane
maszyny pozwalają zwiększyć
wydajność i efektywność, często pozwalając zaoszczędzić nie
tylko czas, ale także pieniądze.
Aby to osiągnąć, trzeba było inwestować, nie można było stać
w miejscu – kończy z uśmiechem Witeczek.
Z Sylwią i Walterem Witeczkami rozmawiała Teresa Banet

Rolnik, radny, strażak Kalendarz imprez
Według danych statystycznych w Unii Europejskiej mamy niecałe 200 tys. rolników.
Tylu bowiem jest właścicieli
gospodarstw ponad 15-hektarowych. Według wyliczeń, dopiero takie gospodarstwa mogą zapewnić utrzymanie rolnikowi i jego rodzinie. Inwestują,
a nie tylko trwają, to co wyprodukują sprzedają, a nie tylko
przejadają. W tej bardzo ogólnej definicji europejskiego rolnika mieści się to, co przez lata
swojej pracy w gospodarstwie
wypełnia Walter Witeczek – rolnik z Bieńkowic.
Rolnik, radny gminy Krzyżanowice, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prezes bieńREKLAMA

kowickiej OSP. 26 lat temu, mając 23 lata, przejął od rodziców
9-hektarowe gospodarstwo rolne. Z wykształcenia jest elektromonterem i w tym zawodzie
pracował, pomagając jednocześnie rodzicom. Potem, kiedy zaszła potrzeba, zdecydował się
na przejęcie gospodarstwa i nigdy nie miał wątpliwości, że dobrze zrobił, nie żałował tej decyzji i nie żałuje do dzisiaj. Oczywiście były trudne chwile, w życiu
są i wzloty, i upadki, ale zawsze
udało się wyjść na prostą. - Jestem zadowolony z tego co robię i mam ogromną satysfakcję
– mówi Witeczek.
Razem z żoną Sylwią mają
trójkę dorosłych dzieci – dwóch

synów i córkę. Gospodarują obecnie na 100 hektarach.
Jest to część gruntów własnych
i część dzierżawionych. Uprawiają głównie rzepak, buraki
cukrowe i kukurydzę, co jest
na sprzedaż. Natomiast reszta, czyli pszenica, jęczmień
i część kukurydzy jest na własne potrzeby. Oprócz produkcji
roślinnej Witeczkowie zajmują się jeszcze hodowlą trzody
chlewnej. W nowej chlewni jest
120 loch w cyklu zamkniętym.
Tutaj cała produkcja odbywa się
w chlewni bez ingerencji z zewnątrz, tzn. gospodarze utrzymują własne lochy, one rodzą
prosięta, które są następnie odchowywane i przeznaczane na

planowanych w najbliższym czasie w gminie Krzyżanowice
DATA

IMPREZA

MIEJSCE

8-9.09.2018

Dożynki Gminy Krzyżanowice

Boisko sportowe w Roszkowie

16.09.2018

Jarmark na granicy

Stare przejście graniczne Chałupki-Bogumin

22.09.2018

Zakończenie sezonu rowerowego

Gmina Krzyżanowice

23.09.2018

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze
o Puchar Wóta Gminy

Boisko sportowe w Chałupkach

29.09.2018

Zakończenie sezonu wodniackiego
– zamykanie meandrów Odry

Spływ kajakowy
na trasie Bogumin – Zabełków

29.09.2018

Zakończenie sezonu motorowego
– zlot pojazdów zabytkowych

Sołectwo Zabełków
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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 narkomaREKLAMA

nia, 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 Krzyżanowice 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.
Dodatkowe informacje:
w OPS Krzyżanowice pod numerem tel: (32) 419 63 00, e-mail:
ops@krzyzanowice.pl
INFORMACJA dotycząca zasiłku szkolnego
Uczniowi znajdującemu się
w przejściowo trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia
losowego może być przyznany zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie 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 można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek składa się na
formularzu i w miejscu jak dla
stypendium szkolnego.
Info: OPS

Z wizytą w Rumunii
Beltiug » Po raz kolejny na
zaproszenie samorządowców
z gminy Beltiug z wizytą do Rumuni udali się przedstawiciele gminy Krzyżanowice: przewodniczący Rady Gminy Brunon
Chrzibek i dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek oraz pracownicy Urzędu Gminy i GZOKSiT odpowiedzialni za kulturę i promocję. Delegacji towarzyszyła grupa mażoretek zespołu Uśmiech
wraz z instruktorką Iloną Świerczek. Okazją do wizyty był doroczny Festiwal Winorośli i Wina,

który trwał od 17 do 19 sierpnia.
Jak co roku festiwal rozpoczął barwny pochód uczestników święta, w których mażoretki Uśmiechu maszerowały na
czele w rytm melodii, granych
przez miejscową orkiestrę dętą.
Pojawienie się tancerek, znanych już z ubiegłych lat, wywołało wśród widzów aplauz, zaś
piękne i porywające występy
nagradzane były nieustannie
gromkimi brawami.
Poza festiwalem, gospodarze postarali się także o dodat-

Marzenia się spełniają

Ośmioosobowa reprezentacja Uśmiechu (zespołu tanecznego, który działa przy Gminnym Zespole Oświaty Kultury
Sportu i Turystyki w Tworkowie) 23 sierpnia wzięła udział
w szóstych Mistrzostwach Świata w Sporcie Mażoretkowym
w Pradze. Nasza Mini formacja w składzie: Julia Tomaszek,

Amelia Fojcik, Marta Organiściak, Martyna Jakubit, Weronika Solich, Patrycja Płaczek,
Anna Wiszkony zdobyła piąte
miejsce, solistka Emilia Suchanek w kategorii kadetek pom-pom miejsce szóste.
W ubiegłym roku Maxi
Uśmiech (rekrutujący się z rodziców tancerek oraz byłych

kowe atrakcje, czyli zwiedzanie
leżącego w pobliżu Beltiug Satu Mare, które jest
siedzibą władz administracyjnych
okręgu o tej samej
nazwie. To wielonarodowościowy
okręg zamieszkały
głównie przez Rumunów i Węgrów
oraz Niemców
i Romów. Teren
wokół Beltiug słynie z winiarskich
tancerek Uśmiechu)
udał się jako obserwator na piąte Mistrzostwa Sportu Mażoretkowego do Pragi,
gdzie po obejrzeniu
dokonań scenicznych
grup grand senior postanowił wrócić tam
za rok jako uczestnik.
Kilkumiesięczny
trening dla opanowania układu "Janosik" przyniósł Maxi
pierwsze miejsce
podczas mistrzostw
Polski zespołów mażoretkowych w Kędzierzynie - Koźlu
oraz nominację do
Mistrzostw Świata
w Pradze, gdzie 25
sierpnia, w gronie
dwunastu konkurujących ze sobą zespołów, zdobył tytuł Wicemistrza Świata.
To była piękna przygoda,
wielka przyjemność i zaszczyt
reprezentowania barw polskich,
na długo zapamiętamy te chwile
wzruszenia i satysfakcji.

tradycji. Podobno w samej miejscowości jest 390 piwnic produkujących wino. Tradycje te datują
się od 1730 roku, kiedy to do okręgu Satu Mare przybyli osadnicy
ze Szwabii.
Po powrocie z Rumunii wszyscy byli pod wrażeniem wspaniałej festiwalowej atmosfery, otwartości mieszkańców oraz gościnności i serdeczności gospodarzy.
Rumunia nie leży tak daleko
jak nam się wydaje. Do zaprzyjaźnionej gminy Beltiug jest 875
km i można tam dotrzeć w ciągu
dziewięciu godzin. A naprawdę
warto, bo leży w pięknej okolicy,
a ludzie są tam radośni, życzliwi i otwarci.
(tb)

Dziękuję wszystkim moim
tancerkom i tancerzom, którzy startowali razem ze mną
w tej imprezie oraz tym, którzy
z przyczyn losowych nie mogli być obecni. Razem spełniliśmy nasze marzenie, jesteście
wspaniali! - Ola Świerczek

Zespół Uśmiech ogłasza nabór
Zespół taneczny "Uśmiech" ogłasza nabór do Mini Uśmiechu, przesłuchania odbywać się będą w poniedziałki 10, 17, 24 września oraz 1 października w sali
Centrum Kultury w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48 w godz. od 15.30-16.45. Zapraszamy utalentowane dziewczynki w wieku od 5 do 7 roku życia.
Maxi Uśmiech - aktualny Wicemistrz Świata w sporcie mażoretkowym, zaprasza do swoich szeregów byłe tancerki i tancerzy oraz rodziców tancerek.
Kontakt tel. 515245979. Do tej pory treningi odbywały się w poniedziałki od 19.00.

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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Rolnicy dziękują za plony
Krzyżanowice

Bolesław

Bolesław

W sołectwach naszej gminy
rozpoczęły się dożynki – święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznej mozolnej pracy.
Pozostając świętem ludowym, dożynki są jednocześnie
uroczystością religijną i dziękczynieniem składanym Bogu
i Matce Bożej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony.
Tak jak nakazuje tradycja, formują się barwne pochody dożynkowe z wieńcami, które rolnicy
składają w kościołach, przy ołtarzu wraz z innymi płodami ziemi.
(tb)

Bolesław

Bolesław

Owsiszcze
i Nowa Wioska

Krzyżanowice

Krzyżanowice

Owsiszcze
i Nowa Wioska

Owsiszcze
i Nowa Wioska

Owsiszcze
i Nowa Wioska

Krzyżanowice
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INWESTYCJE I REMONTY
STABILIZACJA
OSUWISKA W CENTRUM
KRZYŻANOWIC

Gmina otrzymała Promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 208.000 zł na zadanie Roboty dodatkowe dla zadania „Stabilizacja osuwiska w centrum
Krzyżanowic” (zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej).
W ogłoszonym przetargu złożone zostały dwie oferty, które
znacznie przewyższyły kwotę
zadania, w związku z tym przetarg unieważniono.
Gmina zawnioskowała w ministerstwie o zwiększenie kwoty dofinansowania i otrzymała
łącznie 360.000 zł.
W wyniku kolejnej przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę
na roboty dodatkowe przy stabilizacji osuwiska w Krzyżanowicach.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, odwodnienie
oraz wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia
na placu przy OSP. Ze względu na umożliwienie okolicznym
mieszkańcom sprawnej komunikacji, zadanie będzie przebiegać w dwóch etapach.
Koszt realizacji to 458.720,54 zł.

Osuwisko

BUDOWA ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH

przetargową, ponieważ oferty
złożone w pierwszym przetargu
Wyłoniono wykonawcę na znacznie przekraczały planowabudowę odcinka ścieżki rowe- ne środki dla tej części projektu.
rowej w pasie drogi krajowej
Szersze informacje o budonr 78 w miejscowości Chałupki wie oraz mapy przebiegu ściei Zabełków w ramach projek- żek rowerowych można znaleźć
tu ”Udostępnienie Odry i Ol- w numerze 4/2018 Krzyżanowiczy”. Odcinek ścieżki rowerowej kich Gminnych Wieści.
o długości 833,6 m będzie zbudowany z betonu asfaltowego. OTWARTE STREFY
Koszt realizacji tej części pro- AKTYWNOŚCI
jektu to 553.328,29 zł.
Został wybrany wykonawNatomiast na drugą część ca na realizację dwóch zadań,
projektu ”Udostępnienie Odry na które gmina uzyskała doi Olzy” (budowa odcinka ścież- finansowanie ze środków Miki rowerowej w pasie drogi kra- nisterstwa Sportu i Turystyki
jowej nr 45 w miejscowości Za- w ramach Programu Rozwobełków) ponowiono procedurę ju Małej Infrastruktury Sporto-

wo-Rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte
Strefy Aktywności.
Pierwsze zadanie to wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw
w Bieńkowicach przy ul. Szkolnej 1. Powstanie tam plac zabaw,
siłownia plenerowa, teren wokół
będzie zagospodarowany.
Koszt realizacji zadania:
96.543,20 zł brutto. Kwota dofinansowania 50%.
Drugie zadanie to wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ulicy
Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach. W ramach zadania powstanie siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu.
Koszt realizacji zadania:
49.202,60 zł brutto. Kwota dofinansowania 50%.

KLUB SENIOR PLUS

Na ukończeniu są prace
związane z adaptacją pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach na klub „Senior plus. Na
remont, wyposażenie i założenie klubu gmina otrzymała
wsparcie finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Placówka będzie posiadała
pomieszczenie ogólnodostępne,
pełniące funkcję sali spotkań,
wyposażone w stoły i krzesła,
poza tym aneks kuchenny ze
sprzętem i urządzeniami do
przygotowywania posiłków, łazienkę i toalety oraz szatnię. Ponadto dostępne będzie pomiesz-

Droga transportu rolnego
Rudyszwałd - Roszków

Piłkochwyty na boisku
w Bolesławiu

czenie 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.
Koszt realizacji zadania w zakresie remontowym:130.249,05 zł.
Koszt realizacji zadania wraz
z wyposażeniem: 180.744,01 zł.
Kwota dofinansowania
146.936,78 zł.

PROMESA NA REMONT
MOSTU

Gmina Krzyżanowice otrzymała promesę w wysokości 56
tys. zł przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków
powodzi. Kwota przeznaczona
jest na remont mostu na ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie.

BOISKO W BOLESŁAWIU

W dniu 24.08.2018 r. dokonano odbioru zadania pn. „Zagospodarowanie terenu LKS Bolesław”. W ramach inwestycji
zamontowano 60 metrów piłkochwytów na boisku w Bolesławiu. Stanowią one kolejny
etap rozwoju bazy sportowej
w sołectwie, wzmocnionej już
w poprzednich latach budową
nowego ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy boisku LKS
Bolesław, na co gmina pozyskała dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Obecna inwestycja zrealizowana jest w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok. W ramach

środków sołeckich zamontowano nowe ogrodzenie Dokonano
również montażu nowego zegara. Łączny koszt realizacji zadania: 25.812,00 zł.

NOWY PLAC ZABAW
W RUDYSZWAŁDZIE

Pod koniec sierpnia dokonano odbioru technicznego placu
zabaw Rudyszwałdzie. W ramach inwestycji zamontowano wielofunkcyjne urządzenie
zabawowe oraz amortyzującą
nawierzchnię bezpieczną z płyt
gumowych EPDM.
Plac zabaw mieści się przy
ulicy Głównej 31, przy nowo wybudowanym budynku remizy
OSP oraz świetlicy wiejskiej. Zadanie jest współfinansowane ze
środków budżetu Województwa
Śląskiego w ramach konkursu
Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych w 2018 roku.

DROGA TRANSPORTU
ROLNEGO RUDYSZWAŁD ROSZKÓW

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją drogi transportu rolnego Rudyszwałd
- Roszków. Zadanie obejmuje:
wykonanie nowej podbudowy
i nawierzchni asfaltowej na długości 990 m. Koszt wykonania
zadania wynosi 746.512,23 zł. Inwestycja jest współfinansowana
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Województwie Śląskim w wysokości
247.500,00 zł.
Info: Referat Gospodarki
Przestrzennej

Plac zabaw
w Rudyszwałdzie

SERDECZNE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW

Pani Małgorzata Biczysko, mieszkanka Krzyżanowic, 10 lipca
br. obchodziła w gronie rodzinnym swoje 90. urodziny. Dostojną
jubilatkę odwiedzili wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki. Wręczając bukiet kwiatów życzyli,
w imieniu własnym oraz lokalnej społeczności, wszystkiego co najlepsze oraz jeszcze wielu wspaniałych lat w zdrowiu i pomyślności.

12 sierpnia swoje 94. urodziny obchodził w gronie najbliższych
pan Emil Ciuberek z Rudyszwałdu. Z tej okazji szacownego jubilata odwiedził wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów i składając
serdeczne życzenia w imieniu własnym i mieszkańców gminy:
zdrowia, pogody ducha oraz kolejnych tak pięknych jubileuszy.

Pani Franciszka Kłapouch z Chałupek 15 sierpnia br. świętowała w gronie rodzinnym swoje 90. urodziny. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca
kierownika USC Dorota Dwulecki, życząc w imieniu własnym
i mieszkańców gminy dobrego zdrowia i pogody ducha wystarczającej na kolejne lata życia.
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Strażacy z Roszkowa

ZNOWU NAJLEPSI
Rudyszwałd » Roszków, Rudyszwałd, Bolesław – to drużyny,
które uzyskały najlepsze czasy na Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Rudyszwałdzie.
W ubiegłym roku kolejność na
„podium” była identyczna.
Różnice czasowe były niewielkie. Ogólnie wszystkie drużyny uzyskały dobre czasy, jednak moment nieuwagi czy zwykły pech niszczyły szanse na zajęcie miejsca w czołówce.

Na starcie XI Zawodów Strażackich o Puchar
Prezesa OSP Rudyszwałd,
w sobotę 18 sierpnia, stanęło tym razem 10 drużyn.
Zawody miały charakter
typowo sportowy – liczył
się czas wykonania zadania bojowego, które polegało na rozwinięciu linii gaśniczej i trafieniu
do tarczy strumieniem
wody.

Świetnie spisała się jedyna 10. OSP Borucin – 46,357 s
zesa OSP Bieńkowice Waltera
drużyna żeńska z OSP Roszków
Witeczka.
(tb)
– startując razem z mężczyznaZawodom przyglądali się
mi zajęła szóste miejsce.
komendant straży pożarnej
z partnerskiej gminy Aschach
Wyniki zawodów
an der Donau Andreas Mo1. OSP Roszków – 24,941 s
ser i były komendant Franz
2. OSP Rudyszwałd – 26,323 s Paschinger. Goście z Austrii
3. OSP Bolesław – 27,519 s
uhonorowali wysokiej ran4. OSP Krzyżanowice – 28,010 s gi medalami strażackim (od5. OSP Nowa Wioska– 29,599 s powiednik polskiego medalu
6. OSP Roszków (kobiety) – „Za Zasługi dla Pożarnictwa”)
29,756 s
trzech strażaków z gminy Krzy7. OSP Gorzyce – 32,926 s
żanowice – komendanta gmin8. OSP Rogów – 33,583 s
nego OSP Krystiana Jobczy9. OSP Racibórz-Brzezie – ka, prezesa Zarządu Gminnego
37,421 s
OSP Waltera Bożka oraz pre-

Nasi strażacy na zawodach

SIKAWEK KONNYCH
WILKOWICE KOŁO
BIELSKA-BIAŁEJ

Kilkanaście drużyn wzięło
udział w 6. Otwartych Zawodach
Sikawek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice i 16. Powiatowych Zawodach Sikawek Strażackich, które odbyły się 4 sierpnia br. w Wilkowicach. W zawodach wzięło udział 14 drużyn,
w tym 7 męskich, 2 kobiecie i 5
młodzieżowych z całego województwa śląskiego, pojawiła
się także reprezentacja z Małopolski.
Wilkowice to miejscowość
w Beskidach, nieopodal Bielska-Białej. To z tej miejscowości
co roku na zawody sikawek do

Bieńkowic przyjeżdża drużyna
strażaków, w charakterystycznych pomarańczowych uniformach.
Na zawodach w Wilkowicach gminę Krzyżanowice reprezentowały drużyny strażaków z OSP Krzyżanowice i OSP
Bieńkowice. Nasi strażacy zaprezentowali się na medal!
Drużyna męska seniorów
OSP Bieńkowice zajęła pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce
w swojej kategorii zajęła też
drużyna dzieci do lat dziesięciu z OSP Krzyżanowice. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt do lat szesnastu z OSP Krzyżanowice zaję-

ła miejsce drugie, natomiast
chłopcy z MDP OSP Krzyżanowice zajęli trzecie miejsce.

POKRZYWNICA
W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM

Blisko 300 małych strażaków
rywalizowało 12 sierpnia na boisku w Pokrzywnicy w gminie
Polska Cerekiew w trakcie VIII
regionalnych zawodów zabytkowych sikawek konnych. Uczestnicy startowali w grupach dziecięcych i młodzieżowych. Najmłodszy zawodnik miał 2 lata,
najstarsi byli 18-latkowie.

Gminę Krzyżanowice reprezentowały drużyny młodych strażaków z OSP Krzyżanowice, OSP
Zabełków i OSP Bieńkowice.
Świetnie spisała się drużyna dziecięca z OSP Krzyżanowice plasując się w czołówce.
Sędziowie postanowili przyznać
wszystkim drużynom dziecięcym pierwsze miejsca i meda-

scy zawodnicy drobne upominki.
Strażacy dziękują wszystkim
opiekunom za przygotowanie
drużyn do zawodów, a dzieciom
i młodzieży za chęć uczestniczenia w zawodach i ćwiczeniach.
Dziękujemy także wójtowi za
udostępnienie gminnego busa
i rodzicom za dowiezieni dzieci
na zawody.
Imprezy taka jak te są doskonałą okazją do zobaczenia pracy sikawek konnych zupełnie
jak przed wieloma laty zanim
na wyposażeniu jednostek OSP
pojawiły się motopompy. Takie
zawody to okazja by u każdej
druhny i druha zaszczepić strale za ich profesjonalne przygo- żackiego ducha.
Info: Adam Mucha – OSP
towanie, determinację i chęć
Krzyżanowice
do uczestniczenia w rywalizacji.
W kategorii drużyn dziewczęcych drugie miejsce zajęła ŁANY W WOJEWÓDZTWIE
OSP Krzyżanowice. Chłopcy OPOLSKIM
z drużyn młodzieżowych repreW niedzielę 19 sierpnia 2018
zentujących gminę Krzyżano- r. drużyna męska OSP Bieńkowice zajęli miejsca w pierwszej wice brała udział i wywalczyła
dziesiątce: OSP Bieńkowice – III miejsce w XV Powiatowych
4. miejsce, OSP Zabełków – 5. Zawodach Sikawek Konnych
miejsce, OSP Krzyżanowice – w Łanach (woj. opolskie) z czasem 35,20s.
7. miejsce.
(tb)
Zwycięzcy otrzymali puchary i atrakcyjne nagrody, a wszy-
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Strażacki obóz

młodzieżowy w Austrii
Franham » W dniach od 2 do
5 sierpnia 2018 r., na zaproszenie komendanta straży pożarnej w Aschach Andreasa Mosera, 7-osobowa grupa młodzieży,
przedstawicieli młodzieżowych
drużyn pożarniczych z jednostek OSP gminy Krzyżanowice, uczestniczyła po raz trzeci
w obozie strażackim w Austrii.
Tegoroczna, 41. edycja międzynarodowego obozu strażackiego powiatu Eferding zorganizowana została tym razem
w miejscowości Franham. Wzięło w nim udział 200 młodych
przedstawicieli z różnych drużyn pożarniczych, w tym nasza
z Polski i dwie z Niemiec.
Po ceremonii otwarcia,
z udziałem władz powiatu Eferding, w czwartek wieczorem
młodzież wyruszyła na nocny
marsz terenowy na orientację.
W piątek odbyła się sportowa
olimpiada. Młodzież rywalizowała w różnych zabawnych konkurencjach np. bieg kelnera (ze
szklankami na tacy), rzut mokrą
gąbką, czy drużynowy wyścig po
plastikowych skrzynkach.
W sobotę drużyny rywalizowały podczas zawodów sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTIF. Po południu zawodnicy mogli naprawdę odpocząć od
tropikalnych upałów, ochłodzić
się i zrelaksować na basenie.
Wieczorem natomiast odbyło się
wręczenie pucharów i uroczyste
zakończenie, na którym obec-

ODZIĘKOWANIE

ni byli również rodzice, krewni,
przyjaciele. Dla nich młodzi strażacy przygotowali pełen humoru
program artystyczny.
Drużyna reprezentująca
gminę Krzyżanowice w tym roku zdobyła 2 puchary w różnych
kategoriach. Pobyt na obozie
przebiegał w miłej sportowej
atmosferze, a uczestnikom dostarczył niezapomnianych wrażeń i emocji. Opiekunami drużyny młodzieżowej byli Walter
Bożek – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Krzyżanowicach oraz druh Bogdan Pientka
– prezes OSP Owsiszcze.
(tb)

śp. Barbary Gliśnik
Wszystkim, którzy w tak bolesnym dla nas czasie
dzielili z nami smutek,
okazywali wiele serca, pomocy i życzliwości
składa
pogrążona w żalu Rodzina

Czytamy dzieciom – ogólnopolska

AKCJA W NASZYCH BIBLIOTEKACH

SmoG Wawelski w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » Tradycyjnie już od 9 lat Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzyżanowicach we
współpracy ze Świetlicą
w Krzyżanowicach organizuje Letni Festyn pod
wiatą przy naszym przedszkolu. Różne były formy
tych spotkań z dziećmi
i ich rodzicami, ale zawsze był występ teatralny z jakimś spektaklem.
W tym roku 27 lipca
gościliśmy Studio Teatralne
Sztuka ze spektaklem przygotowanym na podstawie najbardziej znanej legendy krakowskiej „SmoG Wawelski”. Tematyka przedstawienia to ochrona
powietrza. Dzieci poznały konsekwencje palenia śmieci w piecach, dlaczego lepiej poruszać
się po mieście na rowerze lub
autobusem zamiast samocho-

Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej

dem oraz czemu sadzenie
drzew jest istotne. Spektakl
wskazuje dzieciom potrzebę
kierowania się w życiu codziennym zasadami ochrony przyrody. Aktorzy zwracają również uwagę dzieciom na wartości moralne: odpowiedzialność, wspólną pracę i odwagę.
Doskonałe, kolorowe krakow-

skie stroje i rekwizyty stwarzają atmosferę nauki i rozrywki
z mnóstwem wrażeń
artystycznych. Podczas spektaklu dzieci brały udział naprawiając z szewczykiem
buciki Krakowianki,
tańczyły krakowiaka
w oryginalnych strojach krakowskich, pomagały Smogowi zadymić miasto. Dzieciom
się podobało.
Po spektaklu była zabawa. Dzieci mogły pokolorować kolorowanki, malować farbkami, dmuchać i malować na
balonikach, dzieci robiły gnioty żelowe, można było pograć
w piłkę, malowanie buziek czy
kolorowe, duże bańki.
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, zimnych napojów,
a dla dorosłych kawy.
Cały projekt został zrealizowany dzięki środkom Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej
przy Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach. Dziękujemy.
Serdeczne podziękowania
należą się kierownictwu sklepu
Delikatesy Centrum w Krzyżanowicach za słodki poczęstunek
i książeczki z naklejkami. Dziękujemy za wszelką pomoc przy
organizacji festynu. Do zobaczenia za rok.
Agnieszka Winiarczyk

W tym roku w akcji wzięły
udział wszystkie biblioteki naszej gminy. W niektórych gościnnie wystąpił bohater ulubionych bajek – Reksio. Reksio odwiedził dzieci w przedszkolach
i szkołach w Owsiszczach, Nowej Wiosce, Bolesławiu i Chałupkach. Czytał bajeczki i bawił
się z dziećmi. Były oczywiście
pamiątkowe zdjęcia.
Filia Biblioteczna w Bieńkowicach wspólnie ze Świetlicą w Bieńkowicach przeprowadziły dwudniowe zajęcia.
W pierwszym dniu czytano
książkę Katarzyny
Zychli pt. „Maks
motyl”, efektem
były piękne motyle
wykonane wspólnie
z dziećmi. W drugim
dniu również czytano bajkę o Maksie
pt. „Maks i balonik”.
Zajęcia zakończono
pięknie pomalowanymi balonami.
Filia Biblioteczna w Tworkowie przeprowadziła zajęcia w młodszej i starszej grupie przedszkolaków. Razem
w akcji wzięło udział 75 dzieci.
Dzieci wysłuchały bajek: „Kuba
i niesforna piłka” - Ireny Lan-

dau, a następnie Lokomotywa z zaproszonym gościem. W bi– Juliana Tuwima. Dzieci mogły bliotece swoje opowiadania czysprawdzić swoja pamięć ukła- tała dzieciom pani Agnieszka
dając układankę-rozsypankę do Drobna. Były to „Bajka miowysłuchanego wiersza. Przed- dem ocukrzona” i „Rozmowa
szkolaki z wielkim zaangażowa- z wnuczką”.
niem podeszły do zadania, z któXVII Ogólnopolski Tydzień
rym to poradziły sobie bardzo Czytania Dzieciom pod hasłem
dobrze. Na zakończenie wszy- „Czytanie łączy” został w naszej
scy zostali nagrodzeni słodkim Gminie wypełniony „po brzegi”.
upominkiem.
Wzięło w nim udział 247 uczniów
Filia Biblioteczna w Zabeł- i przedszkolaków, i wszyscy bikowie jeden dzień prowadziła bliotekarze.
zajęcia z dziećmi w przedszkoPragniemy podziękować
wszystkim paniom ze szkół
lu, a drugi dzień w bibliotece
i przedszkoli, a szczególne podziękowania należą się naszemu niezłomnemu Reksiowi, na
którego współpracę zawsze możemy liczyć. Dziękujemy i do
zobaczenia za rok.
Agnieszka Winiarczyk

Pomidor gigant
Krzyżanowice » Pan Franciszek Grzegorczyk z Krzyżanowic wyhodowali w swoim
przydomowym ogródku gigantycznych rozmiarów pomidora o wadze 980 gramów. Jest to
odmiana „bawole serce”. Pomidory te ogólnie charakteryzują
się dość dużymi owocami, ale
ten był wyjątkowo okazały. Pan

Grzegorczyk wyhodował warzywo z nasion ubiegłorocznych,
własnych pomidorów.
Nie jest to jednak największy pomidor jakiego wyhodował.
W ubiegłym roku „rekordzista”
ważył 1130 gramów. Pan Franciszek obfitymi plonami dzieli
się ze znajomymi.
(tb)
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W WAK A CJE

nie ma czasu na nudę
Dzieci z naszej gminy, które większość wakacji spędzają w miejscu zamieszkania nie
miały czasu na nudę. Zajęcia wakacyjne zaproponowane przez
wiejskie świetlice były wyjątkowo ciekawe, inspirujące i niepo-

wtarzalne, a zamierzonym celem był aktywny oraz bezpieczny
wypoczynek dzieci i sprawienie
im jak największej radości.
Dzięki środkom finansowym
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Pieczemy
ciasteczka

działającej przy Urzędzie Gminy
w Krzyżanowicach, różnorodności przygotowanych zajęć sprawiła, że uczestnicy wypoczynku
letniego mogli spędzić wakacje
w ciekawy i przyjemny sposób.
(tb)
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Festyn rodzinny

W TWORKOWIE NA SPORTOWO
Tworków » Podczas dwudniowego festynu rodzinnego
w Tworkowie bawili się mieszkańcy nie tyko tej miejscowości.
W sobotę na boisku miejscowego LKS-u zmierzyły się amatorskie drużyny piłkarskie – Orły
Tworków, Marco Owsiszcze, Orliki Rudyszwałd, Safer, Lex Bar
(obrońca trofeum sprzed roku),
Paintball Tworków, PRD Kühn
oraz OSP Tworków.
Po rozgrywkach grupowych
w finale zagrały drużyny Safer
i PRD Kühn. Po bezbramko-

wym remisie w karnych lepsi okazali się gracze
Safera i oni zdobyli
Puchar Sołtysa.
W drugim dniu festynu sportowo-rodzinnego w Tworkowie zmierzyły się dwa
zespoły żeńskie: LZS
Mamusie i LKS Mamy. Panie walczyły
zaciekle, ale fair play.
Ostatecznie w regulaminowym czasie
wygrały Mamusie

Z WOLEJA
Czas letniej przerwy dla
piłkarzy zakończony. Kibice w
tym czasie jednak się nie nudzili. W Rosji trwały bowiem mistrzostwa świata w piłce nożnej, niestety dla naszych barw
narodowych nieudane. Już od
14 sierpnia ruszyły rozgrywki
o mistrzowskie punkty w poszczególnych klasach rozgrywkowych, w których występują
drużyny naszej gminy. Występować będą od klasy okręgowej ŚlZPN Katowice do klasy

C Podokręgu Racibórz oraz drużyny młodzieżowe.
W klasie okręgowej mamy
jednego przedstawiciela. Drużyna ze stolicy naszej gminy,
LKS Krzyżanowice, po pięciu
rozegranych kolejkach, ze zdobyczą siedmiu punktów, plasuje się na IX miejscu tabeli.
W klasie A Podokręgu Racibórz mamy dwóch reprezentantów, a to LKS Tworków, który od początku idzie ostro do

przodu i z kompletem
15. punktów lideruje w
tej klasie. Druga nasza
drużyna w tej klasie,
LKS Chałupki, wystartowała niezbyt udanie i z
jednym zdobytym punktem
zajmuje XV miejsce.
W klasie B tegoż Podokręgu mamy w rozgrywkach również dwie drużyny. Dobrze wystartowała jedenastka z LKS
Owsiszcze, która ze zdobyczą
10. punktów plasuje się na V
miejscu. Mający na swym koncie 5 punktów LKS Zabełków
zajmuje aktualnie XII miejsce
w tabeli.
Wystartowała również klasa
C, w której występują trzy na-

Gminny rajd rowerowy

z firmą Alas Utex

Prawie 200 cyklistów wzięło
udział w rajdzie zorganizowanym przez gminę Krzyżanowice i firmę Alas Utex w sobotę
11 sierpnia. To od kilku lat największa impreza rekreacyjna
tego typu, w której z każdym ro-

kiem bierze udział coraz więcej
uczestników – z gminy Krzyżanowice, powiatu raciborskiego,
wodzisławskiego, rybnickiego, a także z Czech. W rajdzie
uczestniczyły całe rodziny, tak
więc wiek cyklistów był bardzo

zróżnicowany. Najmłodsi
jechali w przyczepkach lub
w siodełkach na rowerach
z rodzicami.
Na starcie, przy Zajeździe
przy Kominku w Zabełkowie,
rowerzystów przywitali wójt

4:1. W konkursie rzutów karnych lepsze okazały się Mamy.
Poza piłkarskimi emocjami
nie zabrakło i innych atrakcji.
Strażacy z miejscowej jednostki OSP zaprezentowali pokaz
udzielania pierwszej pomocy
oraz gaszenia pożaru. Na tworkowskim boisku pokazała się też
drużyna futbolu amerykańskiego Raptors Racibórz, a także
adepci taekwondo – sztuki walki,
wywodzącej się z Korei.
Podczas festynu odbył się
także konkurs trzymania kufla.
Kufel Tworkowika ważył osiem
kilogramów. Do tego należy doliczyć wagę napoju. Najlepszy
w tej dyscyplinie okazał się
mieszkaniec Tworkowa Grzegorz Adamczyk, który utrzymał
W sobotę i niedzielę,18 i 19
pełny kufel przez sześćdziesiąt
sierpnia, odbyła się 2. edycja
siedem sekund.
(tb) turnieju „Szczerbice CUP
2017”.
Pomimo wakacji w rozgrywkach piłkarskich wzięły udział
trzy drużyny LKS Tworków –
roczniki 2009, 2010 i 2011.
Turniej dostarczył dużo radości młodym piłkarzom oraz
wielu emocji licznie przybyłej
publiczności, która mogła się
przekonać o tym jak duże serce do gry mają dzieciaki.

Najmłodsi piłkarze

zdobywają doświadczenie
Drużyna dzieci z rocznika 2009
zajęła 4. miejsce. Pierwsze miejsce zajęliby piłkarze z Tworkowa
z rocznika 2010, ale ten rocznik nie
był klasyfikowany. Bezkonkurencyjna była ekipa z rocznika 2011,
wygrywając wszystkie mecze.
Dzieci otrzymały puchary
i pamiątkowe medale. Duże słowa uznania należą się wszystkim zawodnikom biorącym
udział w turnieju za wolę walki
i za sportową postawę.
P. Mucha

sze drużyny. Po drugiej kolejce:
I miejsce – LKS Owsiszcze II
i 6 punktów, III miejsce – LKS
Bolesław i 3 punkty, VII miejsce i 1 punkt – LKS Tworków II.
Drużyny młodzieżowe z naszej gminy rozegrały dopiero
jedną kolejkę.
Jedna drużyna z naszej gminy, grająca w Pucharze Polski
– LKS Krzyżanowice – w 1/8 finału pucharu na szczeblu Podokręgu Racibórz przegrała z
IV ligową Unią Racibórz 1:3 i
odpadła z rozgrywek.
Sytuacja na dzień 4 września 2018 r.
Jan Kubik

gminy Grzegorz Utracki i dyrektor handlowy firmy Alas Utex
Adrian Fibic. Cykliści wyruszyli
na 38-kilometrową trasę o dziesiątej. Trasa: Olza – Odra – Rogów – Bluszczów – Nowe Nieboczowy – Syrynia – Lubomia
– Buków – Krzyżanowice – Hać
– Rudyszwałd – Zabełków – kończyła się przy stawie rekreacyjnym firmy Alas Utex, gdzie czekał gorący posiłek.
Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali pracownicy Urzędu Gminy w Krzyżanowicach
oraz firmy Alas, jadący w trzech
busach oraz Straż Miejska. Dodatkowo przez całą trasę rajd pilotowali strażacy oraz ratownik
medyczny z OSP Bieńkowice,
a w Krzyżanowicach i Zabełkowie przejazdy zabezpieczali
strażacy z miejscowych OSP.

Zazwyczaj wszyscy zmę- wia nie udało się jej uratować
czeni, ale radośni dojeżdża- – jak stwierdził lekarz doznała
ją do mety. Niestety tym rozległego zawału serca.
razem życie napisało swój
Uczestnicy rajdu minutą
scenariusz. Podczas rajdu ciszy uczcili pamięć zmarłej
jedna z uczestniczek za- mieszkanki Zabełkowa. Wyrasłabła i mimo szybkiego zy współczucia dla rodziny.
(tb)
przybycia karetki pogoto-
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35-lecie koła PZW Krzyżanowice

ŚWIĘTOWANO NA TRZECIOKU
Drużynowe Zawody Wędkarskie

z okazji 35-lecia koła wędkarskiego
Piękna pogoda, a co najważniejsze miła atmosfera oraz rywalizacja fair play, towarzyszyła
wędkarzom, którzy w niedzielę
15 sierpnia wzięli udział w Drużynowych Zawodach Wędkarskich.
Na stawie Trzeciok w Tworkowie
odbyły się zawody z okazji jubileuszu 35-lecia działalności PZW
Koło 109 Krzyżanowice.
W rywalizacji wzięło udział 8
ekip po trzech wędkarzy w każdej. Po dokonaniu przez komisję
ważenia złowionych ryb ogłoszono wyniki.
Puchar powędrował do zawodników z Koła 77 KWK Zofiówka. Drugie miejsce zajęło Koło
109 Krzyżanowice I, natomiast
trzecia lokata przypadła wędkarzom z Koła 45 Racibórz Miasto.
Sędzią głównym zawodów
był sędzia klasy krajowej – Tadeusz Nieznański.
Na zaproszenie organizatora
odpowiedziały poza tym drużyny: Koło 46 SGL Carbon, Okręg

PZW Katowice, Koło 77 Niedob– Koło 77 KWK Zofiówka
czyce, Koło 31 Kuźnia Racibor- 2. Krzysztof Więcek (2130 pkt)
– Koło 109 Krzyżanowice I
ska. W zawodach wzięła również druga drużyna wędkarzy 3. Mirosław Iwański (1915 pkt)
z krzyżanowickiego koła.
– Okręg PZW Katowice
Nagrodzono także zwycięzców sektorowych.
Łączna waga złowionych ryb
to 53,675 kg.

Kolejne zawody wędkarskie
z okazji jubileuszu 35-lecia działalności PZW Koło 109 Krzyżanowice odbyły się w sobotę 18
sierpnia na stawie Trzeciok
w Tworkowie. Tym razem rywalizowało indywidualnie 33.
Sektor A
wędkarzy zrzeszonych w krzy1. Mateusz Strączek (7175 pkt)
Puchary dla najlepszych wrę- żanowickim kole – bez podziału
– Koło 45 Racibórz Miasto
czali: przedstawiciel Koła 109 na kategorie wiekowe.
2. Jan Oczadły (3735 pkt) – Koło Krzyżanowice Hubert Zygar
Z okazji Jubileuszu wójt
109 Krzyżanowice I
oraz prezes Okręgu PZW Kato- gminy Grzegorz Utracki złożył
3. Jerzy Girtler (2280 pkt) – wice (wiceprezes PZW) – MiroKoło 109 Krzyżanowice II
sław Iwański, przewodniczący
GKR PZW (prezes Koła 45 RaSektor B
cibórz Miasto) – Dariusz Gacek
1. Krzysztof Kozicki (4485 pkt) – i opiekun Rejonu VI – Andrzej
Koło 77 KWK Zofiówka
Szczęsny, jednocześnie uczest2. Mariusz Kuźmiński (4040 nicy zawodów.
pkt) – Koło 31 Kuźnia RaciZaproszeni na zawody goborska
ście złożyli gospodarzom ży3. Kazimierz Szczeponek (2530 czenia z okazji jubileuszu oraz
pkt) – Koło 109 Krzyżanowice II wręczyli pamiątkowe puchary
i statuetki.

Sektor C

1. Eugeniusz Dąbski (3610 pkt)

Najlepsza „dziesiątka”

1. Dominik Więcek (6640 pkt)
2. Krzysztof Staniczek (5620 pkt)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Waldemar Filip (5190 pkt)
Bernard Popela (4150 pkt)
Marek Szczeponek (3970 pkt)
Kazimierz Cieślak (3350 pkt)
Joachim Pudzich (3330 pkt)
Henryk Duraj (3240 pkt)
Kazimierz Szczeponek (3240
pkt)
10. Piotr Pudzich (3240 pkt)
(tb)

(tb)

Na Trzecioku wędkowali emeryci

W niedzielę 5 sierpnia na la, a potem wręczono nagrody
stawie Trzeciok w Tworkowie i dyplomy.
odbyły się kolejne zawody wędkarskie zorganizowane przez
Polski Związek Wędkarski Koło
109 Krzyżanowice. Tym razem
o miano najlepszego rywalizowali emeryci i renciści. W zawodach uczestniczyło 16 wędkarzy.
Zawody trwały trzy i pół godziny i nikt nie opuścił łowiska
z pustą siatką. Choć efekty połowów były różne, wszyscy byli
zadowoleni, atmosfera sympatyczna, i najważniejsze – pogoda
była wyśmienita. Ryby nie były
imponujące, przeważały karasie, płocie, okonie czasem trafił
się lin. Złowiono też trzy karpie.
Dla wszystkich seniorów
przygotowano kiełbaski z gril-

gratulacje i życzenia wszystkim
wędkarzom, a na ręce prezesa
Kazimierza Rąpały przekazał
pamiątkowy puchar.
Zwycięzcą zawodów został
14-letni Dominik Więcek z Tworkowa, który uzyskał 6640 punktów.

Wyniki zawodów

1.
2.
3.
4.

Mirosław Rusek (8530 pkt)
Kazimierz Cieślak (5160 pkt)
Jerzy Girtler (5060 pkt)
Bronisław Podruczny (4640
pkt)
5. Józef Kędzior (4400 pkt)
6. Henryk Filip (3970 pkt)
7. Bernard Popela (3360 pkt)
8. Zygfryd Więcek (3310 pkt)
9. Henryk Duraj (2820 pkt)
10. Włodzimierz Mieczyński
(2800 pkt)
11. Herman Seemann (1750 pkt)
12. Ludwik Siekaczek (1590 pkt)
13. Marian Juszczyk (1470 pkt)
14. Alfred Bugla (1400 pkt)
15. Krzysztof Kucharski (1070
pkt)
16. Roman Mikaszek (1010 pkt)
(tb)

Historia PZW Koło 109 Krzyżanowice
PZW Koło 109 Krzyżanowice powstało w sierpniu 1983 r.
w wyniku przekształcenia się
Sekcji Krzyżanowice, działającej w latach 1979-1983 przy
Kole Wędkarskim Racibórz,
w samodzielne koło. Inicjatorami założenia koła byli m.in.
Rudolf Ligocki, Izydor Kretek, Herman Seidel, Manfred Drobny,Wiktor Krzykała,
Teodor Musialik, Jerzy Girtler,
Ewald Pudzich.
Prezesi koła: Rudolf Ligocki (1983-1992), Joachim Krzykała (1993-1994), Hubert Zygar
(1994-1997), Franciszek Urbaniec (1997- 2008), Kazimierz
Rąpała (2009-nadal).
Siedziby Koła: 1983-1989
– mieszkanie prywatne I. Kretek,1989-1992 – ul. Główna
(obecnie Sklep Rzeźniczy Seget), 1992-1993 – Centrum Kultury ul. Zamkowa, 1993-1998 –
ul. Ogrodowa 6 (dom prywatny
wł. Klara Seidel).
W 1998 roku Koło 109 Krzyżanowice otrzymało w dzierżawę staw Trzeciok wraz
z przyległą działką. Z funduszy Zarządu Okręgu, Urzędu Gminy i własnych Koła
109 wybudowano przy stawie Trzeciok RYBACZÓW-

KĘ, którą uroczyście otwarto 8.08.1998 r.
Poświęcenia nowej siedziby
Koła dokonał 22.11.1998 r. ks.
Piotr Hetman. Od tego czasu
corocznie na przełomie marca i kwietnia odprawiana jest
Msza Święta na rozpoczęcie
sezonu w intencji zmarłych
i żyjących członków Koła Krzyżanowice
Oprócz stawu Trzeciok
(pow. 2,2 ha) koło ma pod opieką zbiorniki powstałe po eksploatacji kruszyw: Horniok (70
ha), Rogal (20 ha), Pod torami
(42 ha), Roszków (30 ha). Jest
również gospodarzem lewobrzeżnej części Odry od Chałupek do ujścia Psiny (Cyny).
Członkami koła są głownie
mieszkańcy powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i jastrzębskiego, mamy również kilku
członków z terenu województwa
opolskiego. W roku 2018 składki
opłaciło 310 wędkarzy.

Obecny skład Zarządu
Koła

1.
2.
3.
4.

Kazimierz Rąpała – prezes
Jan Oczadły – wiceprezes
Jerzy Girtler – wiceprezes
Bronisław Podruczny –
skarbnik

5. Piotr Musialik – sekretarz
6. Hubert Drobny – rzecznik
dyscyplinarny
7. Mirosław Rusek – gospodarz koła
8. Kazimierz Szczeponek – gospodarz koła
9. Krzysztof Kucharski – gospodarz koła

Imprezy sportowe

Koło zgodnie ze statutem
PZW corocznie organizuje cykl
sportowych zawodów wędkarskich:
1. Otwarcie sezonu
2. Mistrzostwa koła
3. Puchar Prezesa Koła
4. Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice
5. Dzień Dziecka
6. Zawody Emerytów i Rencistów
7. Mistrzostwa Trzecioka
8. Zakończenie sezonu
Dodatkowo w 2018 zorganizowano zawody jubileuszowe
z okazji 35 rocznicy powstania
koła w dniach 15 i 18.08.2018.
Info:
Sekretarz koła
Piotr Musialik
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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
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Twój Partner
w budownictwie!
materiały budowlane, instalacyjne,
wykończeniowe, ogrodnicze i akcesoria
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Owsiszcze, ul. Krzyżanowicka 10
pon. - pt. 7:00 - 17:00
sobota

7:00 - 13:00

tel. 32 707 22 93
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Z bibliotecznej
Wakacje pełne słońca już się skończyły. Powoli zbliża się
jesień, dni są coraz krótsze. Może warto wieczorem sięgnąć
po książki psychologiczne, często będące balsamem dla
naszych dusz?

półki

Myśl
Prościej jest rządzić narodem, niż wychować czwórkę dzieci.
Winston Churchill

Uśmiechnij się

BALSAM DLA DUSZY KOBIETY

Miliony kobiet na całym świecie sięgają po Balsam dla duszy kobiety, gdy potrzebują słów zachęty, chcą się wypłakać lub szczerze pośmiać. Książka zawiera kolejną porcję historii, które ukazują przeżycia wspólne wszystkim kobietom. Historie te mówią o tym, jak kobiety takie jak my zachowują się w różnych chwilach w życiu, kiedy odnajdują miłość, radzą sobie z bolesną stratą,
pokonują stojące na ich drodze przeszkody i urzeczywistniają swoje marzenia.

Humor z zeszytów szkolnych!


BALSAM DLA DUSZY MATKI

Matkę i córkę łączy szczególna więź. W córce matka widzi swoje nadzieje
i spełnienie swych marzeń. W matce córka dostrzega podstawę swego istnienia, dzięki czemu rozumie, co to znaczy być kobietą. W tej znakomitej antologii
znajdziecie opowieści o miłości i odwadze, o stracie i pojednaniu, o poświęceniu
i odkupieniu, o codziennej trosce. Czy jesteś młodą mamą, czy doświadczoną
matką; szesnastolatką czy czterdziestolatką poruszą cię i zainspirują te pełne
ciepła historie, rzucające światło na jeden z najwspanialszych, najgłębszych
ludzkich związków.

BALSAM DLA DUSZY NASTOLATKA

Drogi Nastolatku! Oto masz wreszcie książkę dla siebie. NAPRAWDĘ. Znajdziesz w niej różne historie, które wywołają twój śmiech, a być może i łzy. Ta
książka będzie niczym najlepszy przyjaciel. Gdy znajdziesz się w potrzebie,
opowie ci jakąś historię, która sprawi, że poczujesz się lepiej. Gdy będziesz samotny, dotrzyma ci towarzystwa, a gdy pomyślisz o przyszłości, powie ci: „Tak,
uda ci się to, co postanowiłeś". Są w niej opowieści o spełnionych marzeniach
i straconych miłościach, o przezwyciężaniu nieśmiałości i próbach samobójstwa. Są też opowiadania o zwycięstwach i historie tak smutne, że z pewnością
uronisz nad nimi łzę. A każde z nich skierowane jest do ciebie.

JESTEŚ TYLKO DLA MNIE - DANUTA NOSZCZYŃSKA

Każdy z nas umrze, a jednak codziennie zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli pewność- jeszcze nie czas na nas. A przecież nikt tego nie wie... olewamy relacje z bliskimi, gonimy za pieniądzem, bo przecież jeszcze tylko ten
rok, tylko dwa lata i wrócę, wrócę, wrócę... Czasem jest już jednak za późno.
Po śmierci rodziców to Kaja przejęła pieczę nad życiem młodszej siostry, Soni. Aby zapewnić im godny byt oraz zarobić na wspólne lokum, wyjechała do
Londynu. I choć nie narzekała na kontakt z siostrą, to jednak jej wizyty w kraju były mocno ograniczone. Do czasu, oczywiście- w końcu to miało być tylko
chwilowe. Nie była na ślubie młodszej siostry z Adamem, szwagra znała właściwie tylko ze zdjęcia i licznych opowieści Soni. Teraz, opłakując zmarłą siostrę, Kaja nie może uwierzyć w to, co powtarza prawie każdy- Sonia popełniła samobójstwo. Przecież była taka
szczęśliwa, zakochana!

NIE WCHODŹ W MOJĄ CISZĘ - ALICJA MASŁOWSKA-BURNOS

Główną bohaterką powieści jest trzydziestodwuletnia Maja. Młoda, piękna,
wykształcona i bardzo inteligentna, a zarazem chłodna, zachowawcza, poukładana i profesjonalna w każdym calu. Spełnia się zawodowo, nie w głowie
jej założenie rodziny – mąż, a tym bardziej dziecko, zwolenniczka samotnego życia – singielka z wyboru. Jej ambicje mierzą wysoko, dlatego rezygnuje
z pracy w Opolu i podejmuje nową we Wrocławiu. Jednak okazuje się, że w jej
nowej firmie zmienił się szef, który proponuję jej inne stanowisko, niż miała
objąć według wcześniejszych ustaleń. Co więcej, w jej życie wkracza młody
i przystojny Adam.































Ksiądz Robak miał wyrzuty po mordzie.
Tłuszcze najszybciej rozpuszczają się w rondlu.
Kwas solny żre wszystko, co napotka na drodze i na szosie.
Alchemik to taki człowiek, który chciał zrobić z igły widły.
Uczona była bardzo pracowita i nawet w nocy budziła męża Piotra, by z nim robić
eksperymenty.
Alkohol nie ma blasku, ale jak ktoś się go napije, to mu oczy świecą.
Kopernik udowodnił, że nigdzie nie zajdziemy, bo kręcimy się w kółko.
Gdyby nie ten cały Newton, to by mi tak wszystko z rąk nie leciało.
Żeby poznać lepiej wszechświat, należy powystrzelać więcej kosmonautów.
Środek koła można bardzo łatwo znaleźć po dziurce od cyrkla.
Gdy Kochanowski był wesoły pisał fraszki, a gdy smutny, pisał treny.
Z upływem lat Hrabia coraz słabiej uciskał swoje pokojówki i kucharki.
Dulska trzymała męża w domu, aby nie stracił moralności.
Mickiewicz umarł, zostawiając serce w kraju, a ciało za granicą.
Barbara była wiecznym nieszczęściem Bogumiła, ale on to lubił.
Gramatycznie rzecz biorąc, dziewczyna ma inną końcówkę niż chłopiec.
Inteligencja w czasach „Wesela” jeździła na wieś, aby się rozerwać i znaleźć coś ciekawego, na przykład żonę.
Po głębszym namyśle stwierdzam, że bajki Krasickiego nie są głupie.
Reymont miał ciężkie dzieciństwo – był wychowywany wśród kobiet.
Święty Augustyn miał żonę i dziecko, jednak w końcu ich wygnał i rozpoczął życie
pobożne.
Trzy niewiasty posłużyły Jezusowi do szybkiego przekazania informacji o zmartwychwstaniu.
Na początku było Słowo. Sądząc po tym co jest teraz musiało być niecenzuralne.
Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, ale nie wszystkie.
Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział, co komponował.
Chopin od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal prześladuje wielkich pianistów.
Królowa Kinga została świętą, bo Bolesław był wstydliwy.
Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać ślepi i oglądać głusi.
Grzech pierworodny otrzymujemy od Adama i Ewy. Wszystkie inne grzechy musimy sami popełnić.
W Biblii mnóstwo jest odniesień do czasów dzisiejszych. Taki Noe szukał 40 dni miejsca do zaparkowania Arki.

ODPROWADZAM CISZĘ - ALICJA MASŁOWSKA-BURNOS

Miłość, namiętność, intryga, próba popełnienia morderstwa, smutek, radość,
nadzieja, nowe życie… Naprawdę, dużo się dzieje. Powieść, podobnie jak
pierwsza część „Trylogii ciszy”, zatytułowana „Nie wchodź w moją ciszę”, nosi w sobie cechy literatury sensacyjnej, psychologicznej, kryminału i romansu.
Historia Mai i Adama, pełna gwałtownych i czasami dramatycznych zwrotów.
Na szczęście droga, którą podąża tych dwoje, choć wyboista i niebezpieczna,
poprowadzi ich do w miarę spokojnej przystani. Dlaczego tylko w miarę spokojnej? Ponieważ na końcowych stronach książki pojawi się ostrzeżenie, a może
przepowiednia, która każe przypuszczać, że bohaterowie tej powieści jeszcze
nie mogą się poczuć całkowicie bezpiecznie. Zatem, chcąc się dowiedzieć, jak zakończy się ta
historia, musimy zaczekać na ostatnią część trylogii…

OSOBLIWOŚĆ CISZY - ALICJA MASŁOWSKA-BURNOS

Autorka odwołuje się do wydarzeń z przeszłości głównej bohaterki Mai, także
dzieciństwa naznaczonego traumą. Wydobywa na światło dzienne wiele tajemnic, jednocześnie wplata w bieżącą akcję niepokojące incydenty. Stopniowo
prowadzi czytelnika ku poznaniu prawdy o losach kobiety. Spoiwem wiążącym
wątki powieści są różne odcienie ciszy, choćby ten towarzyszący śmierci bliskiej
osoby, kiedy świat staje się emocjonalną pułapką, zamknięciem w domu, pracy, perfekcjonizmie, byle tylko oddalić od siebie przejmujące myśli. Tragiczne
wydarzenia, po których trudno wrócić do codzienności, znaleźć uzasadnienie
istnienia, a co dopiero odzyskać harmonię, złapać odpowiedni rytm, zaufać własnym możliwościom, uwierzyć w wewnętrzną siłę, śmiało pokusić się o radość i szczęście.
Agnieszka Winiarczyk
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zł to koszt nowej remizy w Rudyszwałdzie sfinansowanej
z budżetu gminy Krzyżanowice

