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Podziękowanie za plony

– GMINNE DOŻYNKI W ROSZKOWIE

Roszków » Dla większości z nas lato
to czas odpoczynku, ale dla rolników
to czas ciężkiej, wytężonej pracy. Po
żniwach, najgorętszym okresie robót,
nadszedł czas radości i wdzięczności –
Święto Plonów. Tak więc tradycji stało się
zadość – pod koniec lata, u progu jesieni
uroczyście obchodziliśmy zakończenie
żniw, czyli dożynki gminy Krzyżanowice.
Gospodarzem tegorocznego święta był
Roszków.
Czytaj na stronie 2
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Podziękowanie za plony
– GMINNE DOŻYNKI W ROSZKOWIE
Niedzielne uroczystości
dożynkowe rozpoczęła Msza
święta celebrowana przez ks.
proboszcza Andrzeja Morawca i proboszcza z Krzyżanowic
ks. Jerzego Witeczka. Po mszy
ulicami przeszedł barwny korowód dożynkowy, podziwiany
przez oczekujących na jego
przejście mieszkańców całej
naszej gminy i przyjezdnych
gości. Na czele jechali jeźdźcy,
za nimi szły mażoretki zespołu Uśmiech, potem przygrywając kroczyła Orkiestra Dęta
Gminy Krzyżanowice. Pięknie
prezentowały się korony żniwne z wszystkich sołectw naszej
gminy, wiezione na platformie.
Za nimi, ubrane w śląskie stroje,
maszerowały panie z KGW. Długa kawalkada wozów, śmiesznych przebierańców, przyczep,
na których prezentowano humorystyczne scenki z życia rolników, przepięknie przystrojo-

nych maszyn rolniczych i ciągników – zabytkowych i nowoczesnych – nie miała końca, bo
w tej paradzie folkloru i humoru
uczestniczyły delegacje dziesięciu naszych sołectw i każdy
chciał się zaprezentować jak
najlepiej.
W imieniu władz samorządowych wójt gminy Grzegorz
Utracki złożył rolnikom wyrazy
uznania i szacunku oraz podziękował za rolniczy trud i wysiłek,
za umiłowanie ziemi, przywiązanie do tradycji.
Starostowie dożynek – Katarzyna Targacz i Marian Hiltawski – przekazali włodarzom
gminy bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, którym
podzielono się z wszystkimi
obecnymi podczas uroczystości. Przekazano także bochen
chleba gospodarzom przyszłorocznych dożynek – przedstawicielom Rudyszwałdu.

Gminne święto plonów było
okazją do uhonorowania zasłużonych rolników i osób pracujących na rzecz rolnictwa w gminie Krzyżanowice.
Nagrody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi otrzymali: Eryk
Konieczny z Bolesławia, Gerard Sto-

szek z Bieńkowic,
Jan Bugdol z Tworkowa, Anna Organiściak z Krzyżanowic,
Hubert Oczadły z Nowej Wioski,
Urszula Kaszny z Owsiszcz, Rajmund Bugla z Roszkowa, Piotr
Grygarczyk z Rudyszwałdu, Anna Krmasek-Ryborz z Zabełkowa i Eugeniusz Jaworek z Chałupek.
Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznaną uchwałą Sejmiku
Województwa Śląskiego, został
odznaczony Zbigniew Ciapka
z Chałupek.
Na uroczystościach dożynkowych w Roszkowie gościli
m.in. posłowie Gabriela Lenartowicz i Krzysztof Gadowski, senator Adam Gawęda, radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Grzegorz Wolnik, wicestarosta
Marek Kurpis, starostowie czeskich gmin partnerskich oraz
radni gminy i powiatu.

Na gminne dożynki do Roszkowa przyjechała delegacja z zaprzyjaźnionego Roszkowa
Wielkopolskiego
z panią sołtys Janiną Nicke.
Święto plonów
jest także znakomitą
okazją do zaprezentowania dorobku kulturalnego swojej wsi
i gminy. Na scenie zaprezentowała się grupa przedszkolaków
oraz mażoretki Uśmiechu. Wystąpiły także wokalistki z Tworkowa – Justyna Bulenda i Sandra Czuraj.

Gwoździem programu przygotowanego na dożynki był rybnicki Kabaret Młodych Panów,
który nie zawiódł oczekiwań widzów – zabawa była doskonała. Po programie można było
dostać autografy i sfotografować się z gwiazdami polskiego
kabaretu.
Dożynkowe święto w Roszkowie rozpoczęło się w sobotę.
W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze świetlicy, najmłodsi dokazywali z klaunami
z Crazy Clubu, a dorosłych bawił Mirek Jędrowski. Wieczorem mieszkańcy Roszkowa i goście bawili się na zabawie tanecznej z zespołem Melo-Rytm.
Późnym wieczorem można było podziwiać pokaz sztucznych
ogni.
Ogrom pracy organizatorów,
którym przewodził sołtys Józef
Staś, oraz mobilizacja mieszkańców i wszystkich organizacji społecznych niewielkiego
Roszkowa zasługuje na uznanie. Wszyscy przybyli na gminne
dożynki byli pod wrażeniem. Za
zgodny wysiłek organizacyjny
należą się podziękowania i wielkie brawa.
(tb)
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PODZIĘKOWANIE
Wieś Roszków i jej mieszkańcy w Gminie Krzyżanowice
to miejsce wyjątkowe, które w szczególny sposób
zaprezentowało się na tegorocznych Dożynkach Gminnych.
Dziękuję mieszkańcom Roszkowa, wszystkim organizacjom,
Wójtowi wraz z pracownikami za to, że wspólnie podołaliśmy
temu trudnemu zadaniu.
Dziękuję wszystkim uczestnikom tegorocznych dożynek:
rolnikom naszej gminy, przedstawicielom sołectw,
paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, uczestnikom korowodu
oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy swoją obecnością
zaszczycili naszą uroczystość.
Sołtys Roszkowa wraz z Radą Sołecką.

Najserdeczniejsze
ŻYCZENIA

Pani Łucja Fojcik z Owsiszcz 21 września 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.

4 » Wydarzenia i aktualności »

Wrzesień 2018 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Jubileusz w Ratce
ZOSTAŁA PODPISANA
drugostronna umowa
Aschach » W ubiegłym roku, podczas koncertu majowego
w Krzyżanowicach, podpisano
umowę partnerską z gminą Aschach nad Dunajem.
W tym roku samorząd austriackiej gminy potwierdził wolę współpracy z gminą Krzyżanowice i umowę podpisano drugostronnie w Austrii. Doszło do
tego 28 września podczas uroczystości i koncertu Orkiestry
Dętej Gminy Krzyżanowice
w Aschach. Umowę partnerską
podpisali burmistrz austriackiej gminy Friedrich Knierzinger i wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki. Umowa
została podpisana na okres 5.
lat z możliwością przedłużenia,
jeżeli będzie taka wola i współdziałanie obu gmin.

Współpraca rozwinęła się
na bazie kontaktów jednostek
ochotniczych straży pożarnych,
zwłaszcza młodzieży. Strona austriacka co roku organizuje obóz
strażacki dla naszych młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Natomiast strażacy z Aschach
przyjeżdżają do naszej gminy
na zawody sportowo-pożarni-

Ratka » Jak co roku we
wrześniu na zaproszenie władz
partnerskiej gminy Ratka z wizytą na Węgry udała się delegacja gminy Krzyżanowice. Okazją
do spotkań jest Festiwal Kultury Mniejszości Narodowych,
cykliczna impreza gromadząca
cze jako obserwatorzy oraz jako zespoły taneczne, wokalne i muuczestnicy na zawody sikawek zyczne gmin partnerskich z Niekonnych do Bieńkowic.
miec, Rumunii, Słowacji, Polski
Poza tym planowana jest oraz okolicznych miejscowości.
Tegoroczna wizyta, w pierwwspółpraca w sferze edukacji
oraz wymiana uczniów ze szkoły szy weekend września, miała
w Aschach i Szkoły Podstawo- charakter wyjątkowy, z powodu
wej w Tworkowie.
jubileuszu 20-lecia podpisania
(tb) umów partnerskich między naszymi gminami. W skład delegacji weszli samorządowcy i przedstawiciele organizacji społecznych. Delegacji towarzyszył
Chór św. Anny z Krzyżanowic.
W piątek podczas oficjalnych
uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę i posadzono drzewko – symbol przyjaźni – przywiezione przez delegację z Krzyża-

nowic. Podarunek uzupełniły
dwa stojaki na donice, wykute
przez kowali Jana i Roberta Sochów z Bieńkowic.
Festiwal rozpoczął się w sobotę po południu przemarszem
korowodu wszystkich występujących zespołów, które przechodząc ulicami Ratki prezentowały się mieszkańcom, witającym

kolejne grupy oklaskami. Potem były występy na scenie przy
miejscowej szkole, które trwały
do późnego wieczoru, gromadząc ogromną rzeszę widzów
z Ratki i okolicy. Duży aplauz
publiczności zdobyli nasi śpiewacy. Występ w ich wykonaniu
zakończył się gorącymi brawami i oczywiście bisami.
Gościnni Węgrzy zadbali też,
aby nasza delegacja zapamiętała wizytę jak najmilej, więc poza
oficjalnymi uroczystościami był
czas na zwiedzanie okolic Ratki, między innymi winnicy, jednej z wielu, bowiem Ratka leży
w prowincji Tokaj znanej z wyrobu wyśmienitych win.
Krótka wizyta zakończyła się
w niedzielę rano. Żegnając się,
burmistrz Ratki pani Waleria
Tirk, serdecznie zapraszała na
przyszłoroczne spotkanie.
(tb)

granicznych w Euroregionie Silesia realizowanego w ramach
programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Pierwsze odbyły się w czeskich Sudicach.
Dla polskich i czeskich strażaków była to świetna okazja, by
sprawdzić nowy sprzęt i sprawdzić się we współdziałaniu. Na
zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczeń.

Pożar w Rezydencji dla Seniorów!

- TO TYLKO ĆWICZENIA
Kilkanaście wozów bojowych
ochotniczych straży pożarnych
– z Polski i z Czech – zajechało
w sobotę rano, na sygnale, pod
Rezydencję dla Seniorów w Zabełkowie. W sobotę rano, 15 września, wybuchł tu pożar. Należało ewakuować pensjonariuszy,
udzielić pomocy osobom poszkodowanym, ugasić pożar. Na
szczęście były to tylko ćwiczenia.
Należało rozwinąć dwie linie gaśnicze (każda około 400

m długości), które przebiegały
przez DK 45 – pływające motopompy pobierały wodę z potoku
Bełk i zasilały zbiorniki wozów
bojowych. Dodatkowym utrudnieniem dla strażaków była sobota – dzień targowy – kiedy to
setki Czechów i Polaków robi tu
zakupy, a parkingi są zatłoczone.
Podczas ćwiczeń ewakuowano prawie 60 osób. Seniorzy zostali wcześniej poinformowani,
z obiektu wyprowadzone zostały

tylko te osoby, którym pozwalało na to zdrowie.
Ćwiczenia odbywały się w ramach projektu "Ready to Help".
W działaniach uczestniczyło 10
zastępów OSP z gminy Krzyżanowice i trzy z Czech. Były to
drugie) wspólne ćwiczenia taktyczne polskich i czeskich jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w realizację projektu „Ready to Help”
– system wspólnej ochrony gmin

READY TO HELP

Głównym celem projektu jest utworzenie wspólnego
systemu ochrony pożarniczej
terenów przygranicznych gmin
Euroregionu Silesia.
Całkowite wydatki projektu

to 1.092.863,00 EUR (4.480.738,00 (EFRR) wyniesie 928.933,00
PLN), natomiast dotacja przy- EUR (3.808.627,00 PLN), tj. 85%
znana z Europejskiego Fun- kwoty poniesionych wydatków.
Gmina Krzyżanowice otrzyduszu Rozwoju Regionalnego
mała największą pulę środków
unijnych ze wszystkich beneficjentów na realizację projektu
- 242.572 euro tj. ok. 994.550 zł.
Całkowite wydatki w ramach
projekty to kwota 285.379 euro
tj. ok 1.170.054,00 zł. Wszystkie
jednostki OSP otrzymały nowy
sprzęt - mundury oraz sprzęt
ratowniczy, torby R1. Ponadto
zostały zakupione kamery termowizyjne i defibrylatory, a dla
jednostki OSP Zabełków zakupiono nowy średni samochód
bojowy.
(tb)
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Analiza wykonania budżetu

za I półrocze 2018 roku
Na ostatniej sesji radni przyjęli sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy w pierwszym półroczu 2018 roku. Dane dotyczące
wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków, w tym wydatków
inwestycyjnych, przedstawił wójt
gminy Grzegorz Utracki. Radni analizowali je szczegółowo na
połączonych komisjach, wydając
pozytywną opinię.
Na wstępie wójt zaznaczył,
że wykonanie budżetu gminy,
zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków, uzależnione jest
w głównej mierze od czynników
zewnętrznych – m.in. od terminów naborów i ogłoszeń o konkursach w przypadku przedsięwzięć planowanych do realizacji
przy udziale środków unijnych
i krajowych, a w bieżącym roku
występują również trudności
w rozstrzygnięciu przetargów.
Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony 21 grudnia 2017
r. uchwałą Rady Gminy. W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2018 r. plan budżetu gminy
po stronie dochodów zamyka
się kwotą 45.293.442,72 zł, a po
stronie wydatków 57.957.963,71
zł. Niedobór budżetu został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych
oraz przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zaplanowa-

no również spłaty zaciągniętych
uprzednio przez gminę pożyczek
w wysokości 461.450,00 zł.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu
za okres od stycznia do czerwca 2018 roku, wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi
52,16%, w tym dochody własne
– 57,36%, subwencje – 59,12%, dotacje – 39,08%. Wykonanie dotacji,
związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych
ze środków zewnętrznych, nastąpi w II półroczu.
Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku
wynosi 45,90%, jednak poziom
wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (34,74%). Wykonanie zadań
bieżących następuje zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
Na część zadań inwestycyjnych możliwe było ogłoszenie
przetargu dopiero po uzyskaniu
zapewnienia dofinansowania
zewnętrznego (dotyczy to m.in.
przebudowy drogi transportu
rolnego Roszków-Rudyszwałd,
stabilizacji osuwiska w centrum Krzyżanowic - roboty dodatkowe, remontu mostu przy
ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie
oraz projektów: „Udostępnienie Odry i Olzy ” - ścieżki ro-

werowe Chałupki, Zabełków
i „Szlak Górnej Odry - zielone
ścieżki pogranicza” - budowa 3
odcinków ścieżek rowerowych:
Krzyżanowice -Tworków, Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice
– Bolesław).
Podpisano umowy na dofinansowanie do realizacji zadań
w ramach programu Otwarte
Strefy Aktywności: „Wykonanie siłowni plenerowej i strefy
relaksu na skrzyżowaniu ulic
Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach” oraz „Wykonanie
siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w Bieńkowicach przy ul. Szkolnej”.
W trakcie realizacji są zadania: rewitalizacja parku w Tworkowie wraz z udostępnieniem
wieży, wozowni i pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku
w ramach projektu „Szylerzowice
i Krzyżanowice miejsca aktywności i odpoczynku”; przebudowa ul.
Polowej i Relaksowej w Chałupkach; przekazano plac budowy
pod budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi; przekazano
plac budowy pod modernizację
drogi transportu rolnego Roszków-Rudyszwałd; wyłoniono wykonawcę na realizację ścieżki rowerowej przy DK 78 pomiędzy
Zabełkowem i Chałupkami; ogłoszono ponownie przetarg na wy-

konanie ścieżki rowerowej przy
DK 45 w Zabełkowie.
18 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku ośrodka integracji i aktywności społecznej,
mieszczącego remizę i świetlicę
w Rudyszwałdzie. Na ostatnim
etapie jest realizacja projektu
„Ready to help”.
Na dzień sporządzenia sprawozdania zakończono przebudowę ul. Krótkiej w Roszkowie, utwardzenie sięgacza ul.
Słonecznej w Bolesławiu oraz
część zadań realizowanych
w ramach funduszy sołeckich.
Dotacja na pomoc finansową
dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie drogownictwa zostanie przekazana po
wykonaniu zadania przez Powiat Raciborski.
Na zadania, w których było możliwe ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców
w większości przypadków podpisano już umowy. Zadania są
realizowane na bieżąco, jednak
część płatności nastąpi w II półroczu 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami.
W obecnej sytuacji gospodarczej występują trudności przy
rozstrzygnięciach przetargów,
których nie odczuwano w poprzednich latach. Zdarzają się
sytuacje, że nie ma chętnych
wykonawców lub zaoferowane
przez nich ceny znacznie przewyższają kosztorysy inwestorskie. Powoduje to konieczność
unieważnienia przetargów
i ogłaszania ich na nowo lub
zabezpieczenia dodatkowych
środków finansowych. Jeśli była możliwość, władze gminy wy-

10 laptopów z dostępem do internetu.
Na klub gmina Krzyżanowice otrzymała dofinansowanie
w kwocie 146.936,78 zł w ramach
programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Edycja 2018). Cały koszt realizacji
zadania wraz z wyposażeniem
wyniósł prawie 185 tys zł.
Klub „Senior plus” powstał,
aby zapewnić osobom starszym
miejsce spotkań, umożliwić korzystanie z oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi
w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej. Miejsce będzie
spełniać wiele funkcji, w zależności od zgłaszanych przez
seniorów potrzeb. Na pewno
będą się odbywać w klubie zajęcia informatyczne, edukacyjne, kulturalne czy usprawniające aktywność ruchową oraz
prelekcje na temat zdrowego
tym aneks kuchenny ze sprzę- tryby życia prowadzone przez
tem i urządzeniami do przygo- lekarzy z gminnych ośrodków
towywania posiłków, łazienkę zdrowia.
i toalety oraz szatnię. Jest też
pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz wydzielone miejsce z prasą i sprzętem RTV. Na wyposażeniu jest

Już podczas pierwszego spotkania, po krótkiej oficjalnej uroczystości, seniorzy mogli wysłuchać pierwszej prelekcji na
temat zdrowego odżywiania się
osób starszych. O diecie dla seniorów i zdrowym trybie życia
mówiła dietetyczka z poradni
Dobry Dietetyk.
(tb)

klub „Senior plus”

20 lat współpracy transgranicznej
Racibórz » 13 września 2018
r. w sali konferencyjnej Pałacyku Myśliwskiego w Raciborzu odbyła się międzynarodowa
konferencja poświęconej obchodom jubileuszu założenia Euroregionu Silesia pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia - Czy warto być
razem?” W ramach konferencji
nastąpiła premiera filmu „20
lat współpracy transgranicznej
w Euroregionie Silesia”, były

KRÓTKO
4 września
Wójt Grzegorz Utracki uczestniczył
w spotkania strażaków gmin polskich i czeskich - partnerów projektu
Ready to help, na którym omówiono
bieżącą realizację projektu oraz ustalono szczegóły ćwiczeń strażackich.
5 września
W WFOŚiGW w Katowicach wójt
i skarbnik gminy Krzyżanowice podpisali umowe umorzenia pożyczki na
program niskiej emisji.
Wójt gminy spotkał się z wojewodą
śląskim Jarosławem Wieczorkiem oraz
wicemarszałkiem województwa śląskiego Stanisławem Dąbrową.
9 września
Odbyły się Dożynki Gminne w Roszkowie.
11 września
W GZOKSiT w Tworkowie odbyła się
narada dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie organizacji nowego roku szkolnego i omówienia bieżących
spraw.
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie funduszu
sołeckiego na 2019 r. oraz terminów
zebrań wiejskich.
13 września
Odbyła się uroczystość w 20-lecia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej
Odry Euroregionu Silesia w Raciborzu oraz w Krawarzu, gdzie otwarto
wystawę fotografii z projektu „W poszukiwaniu minionego czasu”.
15 września
W Zabełkowie wójt gminy Grzegorz
Utracki uczestniczył w charakterze
obserwatora w ćwiczeniach strażaków,
zorganizowanych w ramach projektu
Ready to help” z udziałem polskich
i czeskich jednostek OSP.
17 września
W Katowicach wójt gminy spotkał
się w GDDKiA w sprawie realizacji
inwestycji w ramach projektów transgranicznych na terenie gminy Krzyżanowice.

W Owsiszczach otwarto
Owsiszcze » W gminie Krzyżanowice 24 września otwarto
oficjalnie klub „Senior plus”, na
który zaadaptowano pomieszczenia w budynku przedszkola
w Owsiszczach.
W uroczystym otwarciu klubu uczestniczyli między innymi przedstawiciel wicewojewody śląskiego Michał Pienta
– zastępca dyrektora Wydziału
Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, przewodniczący rady
gminy Brunon Chrzibek, wójt
Grzegorz Utracki, kierownik
OPS Adam Ochmański, sołtys
Piotr Minkina, radni oraz przedstawiciele kół emerytów i KGW.
Placówka posiada pomieszczenie ogólnodostępne, pełniące funkcję sali spotkań, wyposażone w stoły i krzesła, poza

stępowały (skutecznie) o zwiększenie dofinansowania ze środków usuwania skutków klęsk
żywiołowych. Na zadanie „Roboty dodatkowe dla zadania stabilizacja osuwiska w centrum
Krzyżanowic” udało się pozyskać dodatkowo 152.000 zł, co
związane było z wyższymi ofertami niż planowano pierwotnie
– łącznie pozyskano 360.000 zł.
Zaplanowano również powtórne złożenie do dofinansowania wniosków na termomodernizacje budynków szkół w Tworkowie i Chałupkach z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w IV kwartale 2018 roku. Realizacja inwestycji będzie
możliwa po uzyskaniu informacji
o dofinansowaniu, dlatego też
przewiduje się jej rozpoczęcie
w 2019 roku. Spowoduje to obniżenie deficytu w budżecie na
2018 rok oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu.
Łączna kwota zobowiązań gminy z tytułu pożyczek
na 30.06.2018 roku wynosi
862.951,58 zł, co stanowi 1,91 %
planowanych dochodów gminy. Pożyczki są spłacane zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. Aktualny i planowany
stan zadłużenia na koniec roku
nie ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań i realizacji inwestycji w przyszłości.
Podsumowując gospodarkę
finansową wójt gminy zapewnił, że nie występuje zagrożenie niewykonania budżetu na
rok bieżący.
(tb)

prezentacje dotyczące Euroregionu Silesia, wystąpienia
i przemówienia zaproszonych
gości, wyróżnienia, a także uroczyste wręczenie „Odznak honorowych za zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Na spotkaniu gminę Krzyżanowice reprezentowali wójt
Grzegorz Utracki i Ewa Widera
– pracownica Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
i Promocji.

Gmina Krzyżanowice jest
liderem Euroregionu w liczbie zrealizowanych projektów
transgranicznych mikro i dużych-inwestycyjnych. Podczas
prezentacji wójt gminy przedstawił najważniejsze projekty
zrealizowane z czeskimi partnerami, odpowiadając tym samym
na pytanie zawarte w temacie
konferencji – warto być razem,
warto współpracować.
(tb)

18 września
Wójt gminy spotkał się z kierownikiem
SPZ LA panią Starostą-Piłat, aby omówić sprawy bieżącej działalności oraz
inwestycji i remontów. Wójt uczestniczył także w Radzie Społecznej SPZ LA,
na której omówiono funkcjonowanie
ośrodków zdrowia oraz przedstawiono
analizę finansową za I półrocze 2018 r.
20 września
Wójt gminy spotkał się z dzierżawcą
zamku w Chałupkach w celu omówienia zaawansowania inwestycji i remontów tego obiektu realizowanego
przez gminę i dzierżawcę.
21 września
W Urzędzie Gminy wójt Grzegorz
Utracki spotkał się z komendantem
PSP w Raciborzu Jarosławem Ceglarkiem w sprawie współpracy i finansowania jednostki powiatowej w nowym
roku budżetowym.
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez DFK Tworków z przedstawicielami Nadrenii Palatynatu w sprawie działalności grup
mniejszościowych i nauki języka niemieckiego w szkołach. W spotkaniu
uczestniczyli również nauczyciele
języka niemieckiego ze szkół gminy
Krzyżanowice.
22 września
Odbył się rajd rowerowy na zakończenie sezonu rowerowego uczestniczyło
około 60 osób.
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Zakończyły się dożynki
Od sierpnia do połowy września we wszystkich sołectwach
naszej gminy świętowano koniec żniw. Tak jak nakazuje tradycja, formują się barwne pochody dożynkowe z wieńcami,
które rolnicy składają w kościołach, przy ołtarzu wraz z innymi
płodami ziemi.
(tb)

Pani Maria Piszczan
obchodziła 104. urodziny
Bieńkowice » Pani Maria Piszczan z Bieńkowic 3
października obchodziła 104.
rocznicę urodzin.
Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki. Wręczając bukiet kwiatów
życzyli wszystkiego co najlepsze
oraz jeszcze wielu wspaniałych
lat w zdrowiu i pomyślności –
w imieniu własnym oraz lokalnej społeczności.
Pani Maria Piszczan urodziła się 3 października 1914
roku w Sudole. Wychowywała
się w licznej rodzinie. W domu
była bieda, wspomina pani Maria, i kiedy chodziła do szkoły,
po lekcjach pomagała sprzątać u rzeźnika w Sudole. Przed
wojną pracowała przez siedem
lat jako pomoc domowa, potem
w fabryce kapeluszy w RaciboREKLAMA

rzu i w młynie w Bieńkowicach.
W 1940 roku wyjechała do Lubeki w Niemczech, gdzie pracowała w fabryce amunicji. Wróciła na Boże Narodzenie i 2 lutego 1941 roku wyszła za mąż
i zamieszkała w Bieńkowicach.
Od 17. lat jest wdową, mieszka
z córką Adelą.
Jubilatka cieszy się jak na
swój wiek dobrym zdrowiem.
Po mieszkaniu porusza się jeszcze samodzielnie, uczestniczy
w niedzielnych mszach w kościele parafialnym. Pani Maria
jest osobą radosną i pogodną.
Humor jej nie opuszcza, podczas urodzinowego spotkania
wspominała i żartowała z gośćmi. Chętnie odpowiadała na
liczne pytania, opowiadała o wydarzeniach rodzinnych w dowcipny sposób komentując niektóre historie.
(tb)
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Strażacy z Owsiszcz

Z PUCHAREM WÓJTA
Chałupki: Męska drużyna
OSP Owsiszcze zdobyła Puchar
Wójta w gminnych zawodach
sportowo-pożarniczych. Drugie miejsce, wywalczyli strażacy z OSP Roszków, pięciokrotni
zdobywcy pucharu. Na trzecim
miejscu uplasowała się drużyna
OSP Krzyżanowice.
W dorocznych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy, które odbyły się na boisku w Chałupkach
w niedzielę 23 września wzięło
udział dziesięć drużyn męskich,
dwanaście młodzieżowych oraz
jedna kobieca. Zawody zostały
rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza i zadanie bojowe. Wszystkie drużyny męskie i kobieca startowały
na tej samej pompie TOHATSU.
Puchary, medale, dyplomy
i nagrody wręczyli: wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki, prezes zarządu gminnego
OSP Walter Bożek, komendant
gminny OSP Krystian Jobczyk.
Sędzią głównym zawodów był
kpt. Mateusz Wyrba z Komendy
Powiatowej PSP w Raciborzu.
Organizatorem Gminnych
Zawodów Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy
Krzyżanowice była Ochotnicza
Straż Pożarna z Chałupek.

Klasyfikacja generalna za- 2. OSP ZABEŁKÓW – 88 – 76
wodów: sztafeta – ćwiczenie bo– 1013
3. OSP OWSISZCZE – 94 – 80
jowe – wynik łączny
– 1003
4. OSP ROSZKÓW I – 90 – 89
Grupa A (mężczyźni)
1. OSP OWSISZCZE – 63,19 –
– 988
CTIF – młodzieżowe
5. OSP BIEŃKOWICE – 100 – drużyny pożarnicze
44,46 – 107,65
2. OSP ROSZKÓW – 60,82 –
105 – 972
– dziewczęta
6. OSP KRZYŻANOWICE – 102 1. OSP KRZYŻANOWICE – 86
48,27 – 109,09
3. OSP KRZYŻANOWICE –
– 105 – 970
– 59 – 1029
7. OSP TWORKÓW I – 97 – 124 2. OSP BIEŃKOWICE – 91 –
63,78 – 49,54 – 113,32
4. OSP ZABEŁKÓW – 64,87 –
– 959
67 – 1019
8. OSP NOWA WIOSKA – 94 – 3. OSP BOLESŁAW – 87 – 80
49,34 – 114,21
129 – 954
5. OSP BIEŃKOWICE – 64,68
– 1007
9. OSP ROSZKÓW II – 99 –
– 52,03 – 116,71
(tb)
6. OSP NOWA WIOSKA – 65,49
207 – 874
– 55,37 – 120,86
7. OSP CHAŁUPKI – 70,61 –
51,74 – 122,35
8. OSP RUDYSZWAŁD – 60,36
– 62,50 – 122,86
9. OSP TWORKÓW – 65,37 –
76,31 – 141,68
10. OSP BOLESŁAW – dyskwalifikacja

Grupa C (kobiety)

 OSP ROSZKÓW – 72,49 –
51,25 – 123,74

CTIF – młodzieżowe
drużyny pożarnicze
– chłopcy

1. OSP TWORKÓW II – 77 –
56 – 1041

Rajd rowerowy na zakończenie sezonu

Ponad setka cyklistów zdecydowała się zakończyć sezon
rowerowy z gminą Krzyżanowice. Pogoda dopisała, humory
jeszcze bardziej, więc wszyscy
dojechali do mety, choć zmęczeni, ale zadowoleni.

Trasa była urozmaicona.
Start nastąpił z placu przy
przedszkolu w Krzyżanowicach, a pierwszy dość stromy
podjazd rowerzyści zaliczyli już
po dwóch kilometrach na „Wrzosach” w drodze do Nowej Wio-

ski. Potem zjechali „Rudowiną”
do Owsiszcz, dalej przez Piszcz
ścieżką rowerową do Bolesławia, a następnie do Bojanowa.
W Bieńkowicach, przy restauracji Rege, rowerzyści mieli przerwę na słodkie uzupełnienie ka-

lorii (kołoczyk 300 kcal).
Dalej trasa prowadziła „Hrozą” do Tworkowa koło stawu
Trzeciok i przez Urbanek (stromy podjazd od strony Bolesławia) na metę do Krzyżanowic.
Na mecie tradycyjnie wszyscy

ustawili się do wspólnego zdjęcia, a potem szybko ustawili się
w kolejce po gorącą, znakomitą
grochówkę.
Każdy z uczestników rajdu,
który jechał w kasku otrzymał
upominek – lampkę do roweru.
Organizatorem rajdu na
zakończenie sezonu była gmina Krzyżanowice. Nad bezpie-

czeństwem cyklistów czuwali pracownicy Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach oraz Straż
Miejska. Dodatkowo przez całą trasę rajd pilotowali strażacy
z OSP Bieńkowice, przejazdy
zabezpieczali strażacy z miejscowych OSP.
(tb)

PODSUMOWANIE
kadencji samorządu gminy Krzyżanowice 2014-2018
Szanowni
Mieszkańcy
Kończy się kolejna, 4-letnia kadencja Rady
Gminy Krzyżanowice. Razem z Radą Gminy podejmowaliśmy szereg ważnych decyzji, które
zmieniają naszą gminę. Był to czas realizacji wielu projektów i inwestycji, które zmieniają naszą
gminę na lepsze. Sprawiają, że żyje nam się lepiej, a sąsiedzi postrzegają nas jako dobrze zarządzany samorząd, czystą i piękną gminę.
Zostało wyremontowanych wiele kilometrów
dróg, chodników oraz zbudowaliśmy wiele kilometrów nowych ścieżek rowerowych. Poprawiają się drogi transportu rolnego,
służące nie tylko naszym rolnikom. Poprawiliśmy infrastrukturę zabezpieczającą
naszych mieszkańców przed powodziami i skutkami nawalnych deszczy. Rozbudowaliśmy bezpieczną infrastrukturę sportowo – rekreacyjną dla szkół, mieszkańców oraz place zabaw dla przedszkoli. Większość inwestycji realizujemy ze
środków unijnych, środków transgranicznych rozwijających współpracę gmin
przygranicznych w ramach wielu projektów.
Niezwykle ważne są dla nas sprawy opieki zdrowotnej – dbałość o ośrodki
zdrowia i lekarzy oraz opiekę społeczną w tym również Stację Opieki Caritas
w Tworkowie.
Przygotowujemy rozwój usług opiekuńczych nad osobami starszymi – dom
dziennego pobytu dla osób starszych oraz projekt realizacji opieki nad małymi
dziećmi – utworzenia żłobka. Dzięki dobrze realizowanej współpracy z gminami
partnerskimi mamy możliwość stałego sięgania po środki poza budżetem gminy
nie tylko na inwestycje, ale również na realizację zadań aktywizujących naszych
mieszkańców i organizacje społeczne poprzez realizowane projekty.
To wszystko jest możliwe dzięki aktywności Was – mieszkańców naszej gminy
oraz pracy wielu społeczników w organizacjach społecznych i stowarzyszeniach
oraz pracowników urzędu oraz jednostek gminy.
Wspieramy i inwestujemy w bezpieczeństwo – zakupy sprzętu i samochodów
dla strażaków oraz zrealizowanego szkolenia ratowników we wszystkich jednostkach OSP. Doposażamy karetkę pogotowia ratunkowego stacji wyjazdowej
w Krzyżanowicach, wspieramy finansowo Policję z naszego Komisariatu.
Kończąca się kadencja to również dalsze wspieranie naszych przedsiębiorców
poprzez ulgi w podatkach, które rozpoczęliśmy 5 lat temu.
Mamy przygotowanych wiele projektów – m.in. dokumentacje na termomodernizacje szkół w Bieńkowicach, Chałupkach i Tworkowie, remont kolejnych przedszkoli w Zabełkowie i Krzyżanowicach, budowę windy dla niepełnosprawnych
w ośrodku zdrowia w Krzyżanowicach, modernizacje dróg gminnych – czekamy
na ogłoszenie naborów i konkursy – czy budowę hali sportowej z zapleczem odnowy biologicznej, oraz siłownią.
Nie wszystko jednak udało się zrealizować – nie mamy jeszcze źródła finansowania inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej. Wciąż szukamy rozwiązania, którego technologia, koszty realizacji, ale również koszty eksploatacji dla mieszkańców
będą do zaakceptowania. Poprzedni projekt z szacowanymi kosztami 21 zł za metr
sześcienny ścieków nie był do zaakceptowania i do zrealizowania. Jednocześnie,
pomimo tak wielu inwestycji, prowadzimy dobrą i rozważną politykę finansową
gminy. Utrzymujemy bardzo małe zadłużenie. To pozwoli nam podjąć realizację tak
ważnej inwestycji budowy kanalizacji, jeśli tylko będą takie możliwości.
Wspieramy również młodych w lepszym starcie w dorosłość, w świat pracy
poprzez realizację StartUpów.
Realizacja wszystkich zadań nie byłaby możliwa bez pomocy i dobrej współpracy sołtysów i rad sołeckich, organizacji – m.in. KGW, LKS, DFK i Kół Emerytów jak
również młodzieży, placówek szkolnych i przedszkolnych, wparcia wielu mieszkańców naszej gminy.
Rada Gminy Krzyżanowice i Wójt Gminy Grzegorz Utracki

Koniec kadencji samorządu terytorialnego to
okres podsumowań i refleksji nad tym, co udało
się osiągnąć w mijających czterech latach. Dziś
z pewnością mogę powiedzieć, że te ostatnie
4 lata były dla nas radnych i dla mnie jako przewodniczącego Rady Gminy wyjątkowo udane.
Dzięki doskonałej współpracy Rady Gminy z kierownictwem Urzędu Gminy zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji sfinansowanych z naszego budżetu oraz dofinansowanych ze środków
krajowych i unijnych.
Rada Gminy od początku kadencji 2014-2018
podjęła łącznie 339 uchwał. Ich realizacja spoczywała prawie w całości na barkach pracowników, kierownictwa Urzędu oraz Wójta Gminy, którzy z tego zadania wywiązali się
bardzo dobrze i nadzwyczaj skutecznie. Sam bardzo często był i jest inicjatorem
wielu wspólnych przedsięwzięć i zadań, które w bardzo dużym stopniu złożyły się
na poprawę infrastruktury na terenie naszej gminy. Jest również motorem napędowym w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, co jest niezwykle
pomocne, by szybko i skutecznie podjęte decyzje wdrażać w życie.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy wspólny cel do zrealizowania,
a działania nasze ocenią mieszkańcy. Oceniając mijającą kadencję wydaje mi się,
że wsłuchując się w głosy naszych mieszkańców zawsze kierowaliśmy się interesem społecznym. Decyzje rady były wyważone i respektowały oczekiwania tych,
których reprezentantami byliśmy przez minione cztery lata.
Pragnę w imieniu własnym oraz radnych gminy Krzyżanowice podziękować za
wzorową współpracę Wójtowi Gminy Krzyżanowice, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych, za zaangażowanie w realizację podjętych przez radę
uchwał, pozyskiwanie środków zewnętrznych, co przyniosło wymierne efekty
poprawiające jakość życia nas wszystkich.
Dziękuję również koleżankom i kolegom radnym za wzorowe i sumienne wypełnienie powierzonych mandatów, okazywanie zaufania Wójtowi i kierownictwu Urzędu oraz dobry kontakt ze swoimi wyborcami.
Dziękuję Wam, Drodzy Mieszkańcy za współpracę, Sołtysom z Radami Sołeckimi oraz wszystkim organizacjom za wspólną realizację wielu zadań.
VII kadencję Rady Gminy Krzyżanowice uważam za kadencję dalszego dobrego
rozwoju naszej gminy. Kadencję bardzo owocną i dobrze przepracowaną. Wszyscy, którzy w sposób czynny brali udział w realizacji tych zadań w sposób godny zasługują na słowa podziękowania. Myślę, że w dużej mierze udało nam się
zrealizować te zadania, które były w naszym zasięgu i w naszych możliwościach,
chociaż oczekiwania wyborców zapewne były wyższe.
Brunon Chrzibek
Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice VII Kadencji

Wydatki gminy
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018

Ogółem 36,1 mln zł z czego wydatki inwestycyjne stanowią 9,8 mln zł czyli 27%
Ogółem 39,3 mln zł z czego wydatki inwestycyjne stanowią 10,6 mln zł czyli 27%
Ogółem 36,5 mln zł z czego wydatki inwestycyjne stanowią 5,5 mln zł czyli 15%
Ogółem 47,5 mln zł z czego wydatki inwestycyjne stanowią 11,5 mln zł czyli 24,2%
Ogółem 52,8 mln zł z czego wydatki inwestycyjne stanowią 15,9 mln zł czyli 30%

Wydatki budżetu gminy Krzyżanowice
w latach 2014-2018 z uwzględnieniem
wydatków majątkowych
Bardzo niskie zadłużenie
gminy Krzyżanowice
81 zł/ Mieszkańca *wrzesień 2018

Przykładowo sąsiednie gminy:





Gmina Krzanowice: 1 803 zł/ Mieszkańca
Gmina Pietrowice Wielkie: 1 437 zł/ Mieszkańca
Gmina Racibórz: 611 zł/ Mieszkańca
Gmina Rudnik: 338 zł/ Mieszkańca

Ekologia
bardzo ważna
Realizacja Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji w Gminie – wymiana
kotłów i montaż instalacji solarnych

W latach 2013-2018 wymieniono 426 kotłów i zamontowano 119 instalacji solarnych. Ogólny koszt wydatkowanych środków w latach 2013-2017 –
ogółem – 4. 686.780 zł, z tego umarzalna pożyczka WFOŚiGW w Katowicach 1.909.281 zł.

Dopłacamy do montażu instalacji fotowoltaicznych

Działania w zakresie OZE
– Odnawialne Źródła Energii

II

Liczba wymienionych kotłów w poszczególnych latach

Złożono 2 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach:
 w formie parasolowej – 258 wniosków na montaż instalacji: fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła
 w formie grantowej – 48 wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych,
pomp ciepła i pieców na pelet
 oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski
Podsumowanie kadencji samorządu gminy Krzyżanowice 2014–2018

Promesy
W ciągu ostatnich 4 lat udało się pozyskać 12 promes na łączną kwotę 2.626.366 zł,
które wykorzystano do odbudowy infrastruktury gminnej w ramach usuwania
skutków powodzi. W ramach tych środków wykonano między innymi:
 odbudowę mostów w Zabełkowie
 odbudowę wielu dróg gminnych – np. Rudowina Owsiszcze
 stabilizację osuwiska w Krzyżanowicach wraz z modernizacją nawierzchni
chodnika i odcinka ul. Kościelnej

Bolesław, przebudowa ul. Polnej

Zabełków, most ul. Odrzańska

Zabełków, most ul. Powstańców Śl.

Owsiszcze, Rudowina

Krzyżanowice, osuwisko

Przedszkole w Bieńkowicach

Przedszkole w Chałupkach

Termomodernizacje
 w latach 2013-2018 zrealizowano 7 termomodernizacji obiektów użyteczności na terenie gminy, między innymi: przedszkola, ośrodki zdrowia i budynki OSP
 Koszty zadań: 3.302.266,64 zł
 Dofinansowanie: 1.743.949,43 zł
 termomodernizacja budynku przedszkola w Bieńkowicach; koszt: 688.490,96 zł,
 dofinansowanie: 256.862,00 zł
 termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach; koszt: 529.996,39 zł,
 dofinansowanie: 316.623,43 zł

Scalanie gruntów





realizacja od roku 2017
Krzyżanowice - 5,5 mln zł – już realizowany
Roszków - 5,6 mln zł – w trakcie rozstrzygnięcia
oprócz robót geodezyjnych zmodernizowane
zostaną drogi transportu rolnego i rowy

Kanalizacja
OSP Krzyżanowice

Samorząd gminy Krzyżanowice nie zdecydował się realizować projektu
w 2012 roku z Funduszu Spójności ze względu na zbyt późne przyznanie
środków i wymaganego przez Fundusz terminu skanalizowania gminy do
końca 2015 roku. Nie można było również zrealizować wymaganych wskaźników – liczby ludności na kilometr sieci. Bardzo ważnym powodem była też
cena 21 zł za metr sześcienny ścieków, niemożliwa do zaakceptowania przez
mieszkańców. Gmina przez 2 lata prowadziła rozmowy o wyjście z aglomeracji. Dopiero w 2016 roku Sejmik Śląski podjął uchwałę o utworzeniu aglomeracji Racibórz bez gminy Krzyżanowice. Aktualnie gmina jest poza aglomeracjami, mamy gotowe koncepcje możliwych rozwiązań. Szukamy możliwości
finansowania z Banku Światowego przy realizacji zbiornika Racibórz Dolny,
lub z funduszy ekologicznych, np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Mamy świadomość, że czeka nas realizacja trudnego zadania jednak rozpoczęcie nastąpi w momencie najbardziej optymalnym pod wszystkimi względami i po akceptacji mieszkańców.

Przedszkole w Tworkowie
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III

Lider nowoczesnej
edukacji dzieci
Jesteśmy jedyną gminą
w Polsce pracującą z zastosowaniem
innowacyjnych narzędzi myślowych TOC
kompleksowo na wszystkich etapach
edukacyjnych:
 „Kuferek tajemnic” w przedszkolach
 „Kuferek matematyczny”, mapy logiczne i matematyczne w szkołach

Projekty edukacyjne,
metodyczne i dydaktyczne
 „Klucz do uczenia się” w przedszkolach współfinansowany
przez Unię Europejską
 „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje” – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
wartość projektu 1 010 039 zł, dofinansowanie 909 035 zł
 „Słoneczne Przedszkola” - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami
 Wyposażanie wszystkich szkół w tablice interaktywne – 2018 program rządowy; wartość: 85 000 zł, dofinansowanie: 70 000 zł
 Dostęp do internetu światłowodowego w placówkach edukacyjnych

Międzynarodowa wymiana
młodzieży szkolnej

Bieńkowice – przedszkolaki w sali zabaw

Chałupki - przedszkolaki na placu zabaw

Tablice interaktywne w każdej szkole

 Tworków – Balve (Niemcy)
 Krzyżanowice – Ratka (Węgry)
 Chałupki – Seeshaupt (Niemcy)

Pomagamy rozwijać talenty
i zainteresowania
 Zespół taneczny „Uśmiech” działający przy GZOKSiT w Tworkowie
 Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice
 Nauka gry na instrumencie

Klucz do uczenia się już w przedszkolu

Mażoretki zespołu Uśmiech

IV

!

Stwarzamy
DOBRE
WARUNKI
do pracy i nauki
najmłodszych

Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice
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Polityka społeczna
Stawiamy na młodych!

Stacja Opieki Caritas
 dofinansowanie do działalności z budżetu gminy

 StartUp – promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży
 5 edycji StartUpów – warsztaty poświęcone zagadnieniom zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wizyty studyjnych w przedsiębior- Organizacje społeczne
 samorząd gminy wspiera finansowo organizacje społeczne działające na testwach, biznesplany
renie gminy Krzyżanowice: koła emerytów, koła gospodyń wiejskich, DFK,
 StartUp na pograniczu – najbardziej innowacyjny mikroprojekt w Eurorea także kluby sportowe, koła wędkarzy i pszczelarzy
gionie Silesia w latach 2009-2015

!

StartUp 2016 - w Krakowskim
Parku Technologicznym

Wspieramy
ORGANIZACJE
społeczne, osoby
niepełnosprawne,
aktywnych
mieszkańców

StartUp - pomysł na biznes

Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
 trzy ośrodki zdrowia
 poradnie specjalistyczne, gabinety USG, gabinet rehabilitacyjny
 dofinansowanie z budżetu gminy do zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia (w 2018 r. zakupiono aparat Holtera oraz głowicę USG do badań
kardiologicznych - koszt 23.500,00 zł)

Gmina współfinansowała wyposażenie
nowego ambulansu

Stacja pogotowia ratunkowego
 wsparcie finansowe gminy do wyposażenia nowego ambulansu
 zakup defibrylatora do ambulansu – koszt 60 tys. zł; posiada liczne funkcje monitorowania parametrów życiowych oraz modem do teletransmisji
zapisu EKG do ośrodków kardiologii inwazyjnej
Ośrodek Pomocy Społecznej
 „Twoja szansa” – program aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany przez Unię Europejską
 „Nowy start – szansą na lepszą przyszłość” - projekt aktywizacji na rynku
pracy
 klub „Senior plus” w Owsiszczach – realizacja zadania wraz z wyposażeniem
185 000 zł – dofinansowanie rządowe 146.936,78 zł
Nowy defibrylator zakupiony z budżetu gminy
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Bezpieczeństwo mieszkańców
– jednostki OSP
Nakłady finansowe na zakup sprzętu i szkolenia w OSP
w latach 2011-2018 kwota 4.800.000 zł
Zakupiono: 3 samochody średnie w KSRG
(Tworków, Krzyżanowice i Zabełków)

„READY TO HELP - system
wspólnej ochrony gmin granicznych
w Euroregionie Silesia”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
 wspólny system zarządzania ryzykiem między polskimi a czeskimi strażakami
 turnusy szkoleniowe w Szkole Pożarniczej w Janske Koupele oraz ćwiczenia terenowe.
 wyposażenie osobiste strażaka oraz sprzęt specjalistyczny: 279 054,30 zł;
 średni wóz bojowy dla OSP Zabełków: 769 734,00 zł
 łącznie: 1 048 788,30 zł
 dofinansowanie pozyskane przez gminę: 891 470,06 zł

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Projekt Ready to help

Zakup sprzętu ze środków Funduszu
Sprawiedliwości
 zakupiono sprzęt o wartości 112 582,00 zł
 dofinansowanie projektu to aż 99% wydatków, czyli 111 456,18 zł!
 do wszystkich jednostek trafił specjalistyczny sprzęt do ratowania życia
i zdrowia

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

OSP Zabełków

OSP Roszków

Ready to help - ćwiczenia polskich i czeskich strażaków

OSP Krzyżanowice

VI
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Piękne i zadbane
sołectwa
Bezpieczeństwo mieszkańców
- drogi chodniki, drogi polne






w latach 2014-2018 w gminie przebudowano ponad 13 km dróg,
w tym 10 km dróg gminnych
wybudowano 4,2 km dróg polnych
wybudowano 5 km chodników przy drogach gminnych i powiatowych
gmina współfinansowała przebudowę dróg powiatowych i chodników przy
drogach powiatowych w wysokości 632 571 zł
 gmina jest w trakcie realizacji ścieżek rowerowych o długości 4,5 km

 Zagospodarowanie terenu przy LKS Bolesław (montaż piłkochwytów)
W trakcie:
 Zagospodarowanie centrum miejscowości Bolesław
Planowane:
 Budowa ścieżki rowerowej Bolesław – Bieńkowice

BIEŃKOWICE















Przebudowa ul. Szkolnej i Pomnikowej
Przebudowa boiska i kortu tenisowego przy ZSO
Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej
Remont dróg transportu rolnego
Malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu w ZSO
Wymiana wykładziny na korytarzu parteru w szkole
Przebudowa chodnika przy ul. Rzemieślniczej
Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych sali gimnastycznej
w ZSO
Doposażenie infrastruktury sportowej przy ZSO
Zakupy, remonty i usługi dla OSP
Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej
Zagospodarowanie skweru przy ul. Pomnikowej
Przebudowa chodnika przy ul. Bojanowskiej (współfinansowane z Powiatem)
Zakup działki przy ul. Szkolnej

W trakcie:
 Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu przy SP
Planowane:
 Budowa ścieżki rowerowej Bieńkowice-Bolesław
 Budowa Centrum rekreacyjno-sportowego

Bieńkowice, przebudowa chodnika
przy drodze powiatowej

Bieńkowice, ul. Pomnikowa

BOLESŁAW












Przebudowa ul. Polnej
Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej
remont dróg transportu rolnego
wymiana wykładziny w sali na parterze w szkole
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej
naprawa i wyposażenie tablicy regulacyjnej autopompy w samochodzie
strażackim OSP
Budowa placu zabaw
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw
Utwardzenie sięgacza ul. Społecznej
Wymiana rur odpływowych w garażu OSP
Remont pomieszczeń magazynu na parterze i adaptacja pod świetlicę
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Bolesław, utwardzenie sięgacza ul. Społecznej

Bolesław, remiza OSP i świetlica

CHAŁUPKI


























Przebudowa ul. Powstańców Śląskich i Placu Warszawskiego
Przebudowa ul. Polowej i Relaksowej
Zadaszenie trybun na boisku LKS
Budowa wieży widokowej
Przebudowa chodnika przy ul. Bogumińskiej
Utwardzenie pobocza ul. Szkolnej
Remont w budynkach byłego przejścia granicznego
Remont ogrodzenia w przedszkolu
Malowanie ścian na klatce schodowej i korytarzach szkolnych w ZSO
Wymiana zbiornika na ścieki przy budynkach komunalnych Gminy
– ul. Bogumińska
Remont mostu granicznego
Remont dachu na garażach przy budynkach byłej strażnicy granicznej
Remont Skate Parku na terenie WCWiR
Zakup traktora kosiarki
Wymiana i naprawa ogrodzenia na placu szkolnym
Remont bramy garażowej i zadaszenia nad bramą
Zakupy, remonty i usługi wykonane dla OSP
Utwardzenie ul. Spacerowej
Wzmacnianie i utwardzenia pobocza ul. Zabełkowskiej
Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu
zakup bramek dla grupy Żaków LKS Chałupki
Remont elewacji zewnętrznej budynku LKS
Zagospodarowanie ronda na Placu Warszawskim
Remont pomieszczeń KGW
Remont pomieszczeń budynku LKS

W trakcie:
 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK 78 od Zabełkowa do Chałupek

Chałupki, Plac Warszawski

Chałupki, remont mostu granicznego
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KRZYŻANOWICE





































Przebudowa ul. Moniuszki i Powstańców Śl.
Przebudowa ul. Krótkiej
Przebudowa ul. Akacjowej
Przebudowa drogi dojazdowej do PKP
Przebudowa ul. Kolejowej (Finansowane ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich)
Zagospodarowanie terenu przy PKP
Rozbiórka pustostanu znajdującego się na terenie komunalnym przy ul.
Kolejowej
Remont rowu i skarpy łącznika Moniuszki i Miarki
Przebudowa drogi transportu rolnego za cmentarzem
Przebudowa łącznika Dworcowej i Kolejowej
Utwardzenie pobocza ul. Powstańców Śl.
Odbudowa przegrody betonowej
Przebudowa drogi i chodnika do Hackiej Cesty
Malowanie i cyklinowanie parkietu w dwóch salach zajęć wraz z malowaniem pomieszczeń w przedszkolu
wymiana wykładzin na parterze i w stołówce ZSO
Budowa oświetlenia parkowego na terenie komunalnym przy PKP
Malowanie i remont garażu remizy OSP
Przebudowa chodnika przy ul. Głównej (współfinansowane z Powiatem)
Montaż oświetlenia ścieżki rekreacyjnej – chodnik Wrzosy
Remont kanalizacji sanitarnej przy ZSO
Zakup bramek i siatek LKS
Budowa obiektu mieszkalno-usługowego przy PKP
Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Kościelnej
Modernizacja oświetlenia przy ul. Kolejowej
Wymiana wykładziny na korytarzu II piętra i wymiana podłogi w klasie ZSO
Wymiana parkietu w świetlicy
Remont przepompowni Bioblok
Remont magazynu i pomieszczenia socjalnego
Zakupy, remonty i usługi wykonane dla OSP
Termomodernizacja budyknu OSP
Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Głównej 82
Wykonanie monitoringu HD oraz alarmu obiektu komunalnego przy ul.
Głównej 82
Remonty kotłowni gazowej w budynku LKS Krzyżanowice
Modernizacja budynków gospodarczych na działce nr 474/6
Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulic Akacjowa i Moniuszki
Zakup kontenera z sanitariatami i zainstalowanie go przy budynku szatni
Klubu Sportowego












Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu
Remont fragmentu ul. Wrzosowej
Zakupy, remonty i usługi wykonane dla OSP
Remont ul. Leśnej
Utworzenie parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej
Wykonanie opóźniaczy przy ul. Leśnej
Montaż krawężników przy drogach gminnych
Powiększenie kubatury szatni w budynku przedszkola + remont pomieszczeń
Umocnienie skarp na rowie
Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

Planowane:
 Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej

OWSISZCZE






















Przebudowa ul. Szkolnej
Przebudowa ul. Nowej
Utworzenie klubu Senior +
Przebudowa drogi gminnej tzw. Rudowiny
Remont przedszkola
Wykonanie odwodnienia ul. Granicznej
Osuszanie i malowanie ścian na korytarzu szkolnym
Czyszczenie tzw. Szlojzy
Uporządkowanie i profilowanie działki pod zbiornik małej retencji przy
Wojska Polskiego
Wykonanie rurociągu i zbiornika studni w ramach ochrony przeciwpowodziowej
Ułożenie płytek i malowanie garażu remizy OSP
Humusowanie i obsianie trawą terenu przy placu zabaw
Zagospodarowanie skarpy przy ul. Wojska Polskiego
Przebudowa ul. Granicznej do cmentarza
Wymiana wykładzin w dwóch salach lekcyjnych i pracowni komputerowej
Odwodnienie działki przy ul. Nowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej
Zakupy, remonty i usługi wykonane dla OSP
Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego
Umocnienie dna i skarp rowu przy ul. Wojska Polskiego
Przesunięcie trzech słupów na ul. Wojska Polskiego w miejscu gdzie budowany był chodnik
Wymiana drzwi wejściowych i ewakuacyjnych w budynku szkoły

W trakcie:
 Stabilizacja osuwiska w centrum Krzyżanowic – etap II
 Wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Akacjowej
 Stabilizacja osuwiska przy ul. Kościelnej
 Scalanie gruntów
Planowane:
 Budowa ścieżki rowerowej Tworków – Krzyżanowice
Owsiszcze, ul. Graniczna

Owsiszcze - skarpa

ROSZKÓW

Krzyżanowice, ul. Akacjowa

Krzyżanowice, modernizacja oświetlenia
przy drodze wojewódzkiej

NOWA WIOSKA





Remont i malowanie elewacji w oddziale zamiejscowym przedszkola
Odbudowa przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych
Remont chodnika przy przedszkolu
Wykonanie zadaszenia miejsca spoczynkowego
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Przebudowa ul. Kolejowej
Przebudowa ul. Nowej
Przebudowa ul. Krótkiej
Przebudowa ul. Poprzecznej
Modernizacja drogi transportu rolnego Roszków-Rudyszwałd
Przegląd i renowacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
Przebudowa odwodnienia ul. Słonecznej
Remont drogi transportu rolnego od ul. Wiejskiej do wału Polder Buków
Odbudowa skarp i dna potoku
Remont pomieszczeń kuchni w świetlicy
Zakup mobilnego ławostołu
Dostarczenie urządzenia zabawowego dla dzieci – huśtawki
Zakupy, remonty i usługi wykonane dla OSP
Wymiana okien w świetlicy
Wykonanie odwodnienia ul. Łąkowej
Wymiana pokrycia dachowego na budyku komunalnym/przedszkolu
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Remont ogrodzenia terenu przy budynku przedszkola
Wykonanie chodnika z kostki przy pomniku
Remont pomieszczenia sołeckiego na parterze w świetlicy
Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej oraz doposażenie kuchni

W trakcie:
 Przebudowa drogi trasnportu rolnego Roszków-Rudyszwałd
Planowane:
 Przebudowa ul. Pomnikowej i część ul. Słonecznej

Roszków ul. Poprzeczna

Roszków, ul. Kolejowa


















Wykonanie źródełka "Złoty Kłos"
Rozbiórka byłego hotelu robotniczego przy ul. Dworcowej
Rozbiórka komina przy ul. Dworcowej wraz z uporządkowaniem terenu
Zagospodarowanie działki pszczelarzy na Urbanku
Naprawa kominów na budynku remizy OSP
Czyszczenie i odtwarzanie rowu na ul. Drzymały
Zakupy, remonty i usługi wykonane dla OSP
Zakup traktora ogrodowego
Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu
Zagospodarowanie skwerów przy ul. Zamkowej
Przebudowa nowego oddziału przedszkola
Remont placu zabaw przy przedszkolu
Remont placu zabaw NIVEA
Remont ogrodzenia i schodów przy Ruinach
Zagospodarowanie dwóch skarp znajdujących się w centrum wsi
Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS

W trakcie:
 Budowa budynku z dwoma mieszkaniami socjalnymi
 Udostępnienie wieży, wozowni i prace zabezpieczające na ruinach zamku
 Rewitalizacja parku
Planowane:
 Budowa ścieżki rowerowej Tworków-Krzyżanowice
 Budowa ścieżki rowerowej Tworków ul. Odrzańska

RUDYSZWAŁD











Przebudowa ul. Polnej
Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP
Wykonanie ogrodzenia terenu przy wiacie sołeckiej
Zakupy, remonty i usługi wykonane dla OSP
Zagospodarowanie terenu sołeckiego przy wiacie i placu zabaw
Przebudowa drogi transportu rolnego Roszków-Rudyszwałd
Remonty przy drogach gminnych
Wyburzenie byłego przedszkola i szkoły
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Budowa placu zabaw

W trakcie:
 Przebudowa drogi transportu rolnego Roszków-Rudyszwałd
 Remont mostu na ul. Słonecznej

Tworków, Łącznik Gregora i Nowej

ZABEŁKÓW












Droga transportu rolnego Rudyszwałd - Roszków








Utwardzenie placu na terenie boiska LKS
Przebudowa boiska
Odwodnienie ul. Zagumnie
Przebudowa ul. Długiej
Zakup samochodu strażackiego
Konserwacja dachu i rynien wraz z demontażem zbiornika w przedszkolu
Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu
Przebudowa mostu przy ul. Odrzańskiej
Przebudowa mostu przy ul. Powstańców Śląskich
Zakupy, remonty i usługi wykonane dla OSP
Zagospodarowanie pobocza drogi ul. J. Rymera

Rudyszwałd, remont przy ul. Granicznej

TWORKÓW








Tworków, skarpa przy kościele

Przebudowa ul. Parkowej
Przebudowa ul. Zamkowej
Przebudowa ul. Zachodniej
Przebudowa ul. Weltzla
Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Ruinach Zamku
Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej na terenie basenu
Przebudowa chodnika na ul. Głównej wraz ze zmianą organizacji ruchu przy
skrzyżownaiu z ul. Św. Jana (współfinansowane z Powiatem)
Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w ciągu drogi powiatowej (współfinansowane z Powiatem)
Zagospodarowanie centrum wsi – wykonanie parkingów, przebudowa
skrzyżowania ul. Jana i ul. Głównej
Przebudowa łącznika ul. Gregora i Nowej
Remont ogrodzenia szkoły
Odtworzenie rowu przy drodze na składowisko
Prace zabezpieczające i konserwatorskie ruin zamku
Podsumowanie kadencji samorządu gminy Krzyżanowice 2014–2018

W trakcie realizacji:
 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy DK 45
Planowane:
 Budowa wiaty na boisku LKS

Zabełków, ul. Długa

Zabełków, ul. Rymera

IX

Turystyka, rekreacja,
sport

Krzyżanowice – siłownia plenerowa

Ścieżka rowerowa na meandrach Odry

Dobre i bezpieczne warunki do
uprawiania sportu, rekreacji,
wypoczynku i zabawy





wielofunkcyjne boiska sportowe
przystanie kajakowe
ścieżki rowerowe
bezpieczne place zabaw

Plac zabaw w Rudyszwałdzie

Modernizujemy i inwestujemy
w infrastrukturę turystyczną





wieża widokowa na meandrach Odry
rewitalizacja parku w Tworkowie
modernizacja i zabezpieczenie ruin zamku w Tworkowie
zamek w Chałupkach – zgodnie z umową dzierżawca zamku dokonuje
systematycznie modernizacji wnętrz i rewitalizacji parku
 ścieżki rowerowe

Kort tenisowy w Bieńkowicach

Wieża widokowa na meandrach Odry

TWORKÓW

KRZYŻANOWICE
Plan ścieżki rowerowej Krzyżanowice – Tworków

X

Wraz z dzierżawcą dbamy o zamek w Chałupkach

Podsumowanie kadencji samorządu gminy Krzyżanowice 2014–2018

Plac zabaw w Bolesławiu

Rewitalizacja parku w Tworkowie

Siłownia plenerowa w Tworkowie

Boisko wielofunkcyjne w Zabełkowie

Boisko wielofunkcyjne w Bieńkowicach

Inwestujemy w nowoczesne
i efektywne rozwiązania

Przygotowane dalsze realizacje
zadań i inwestycji

 Nowa remiza OSP i świetlica wiejska
 Budynek poczekalni PKP oraz biur Start Up
 Utworzenie i wyposażenie klubu Senior Plus; całkowity koszt zadania
183.670,98 zł, dotacja 146.936,78 zł

 Projekt modernizacji budynku przejścia granicznego w Chałupkach
 Zagospodarowanie centrum wsi – Bieńkowice
 Hala sportowa z centrum wystawienniczym oraz boiskiem sportowym

Budynek przy PKP w Krzyżanowicach

Klub Senior plus w Owsiszczach

Remiza OSP i świetlica w Rudyszwałdzie

Wizualizacja – hala sportowa

Podsumowanie kadencji samorządu gminy Krzyżanowice 2014–2018

Wizualizacja – zagospodarowanie centrum Bieńkowic

Wizualizacja – modernizacja budynku na przejściu
granicznym w Chałupkach

XI

Od 20 lat jesteśmy
w Euroregionie
Silesia
Skutecznie sięgamy po unijne pieniądze
15 800 000 zł DOFINANSOWANIA
2011-2018
42 projekty transgraniczne na łączną kwotę 16 250 000 zł
Dofinansowanie 13 350 000 zł
62 projekty transgraniczne w tym:
21 inwestycyjnych – dofinansowanie 14 200 000 zł
41 miękkich – dofinansowanie 1 600 000 zł
Przykłady inwestycji zrealizowanych
z unijnym dofinansowaniem
 Boiska sportowe w Krzyżanowicach i Chałupkach
 Przystanie kajakowe w Krzyżanowicach i Zabełkowie
 Ścieżki rowerowe - 11 km
 Przebudowa dróg granicznych w Bolesławiu i Rudyszwałdzie
 OSP - sprzęt strażacki dla wszystkich OSP Gminy Krzyżanowice
 Siłownia plenerowa w Chałupkach
 Wieża widokowa Zabełków-Chałupki
 Trybuny sportowe w Tworkowie, Chałupkach i Krzyżanowicach
 Skatepark w Chałupkach

Boisko wielofunkcyjne w Chałupkach






Kuchnia letnia z wiatą na rowery w Tworkowie
Rewitalizacja parku przy ruinach zamku w Tworkowie
Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie
Miejsca odpoczynku dla turystów na terenie całej gminy

Prezentacja gminy Krzyżanowice

Hacka cesta - miejsce odpoczynku

Skatepark w Chałupkach

StartUp - najlepszy projekt w Euroregionie Silesia

Ruiny zamku w Tworkowie

Trybuny na boisku wielofunkcyjnym
w Krzyżanowicach

XII

Wieża widokowa na meandrach Odry
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Strażaccy oldboje w akcji
Owsiszcze » Strażacy oldboje z Rudyszwałdu zdobyli
Puchar Prezesa OSP Owsiszcze w zawodach sportowo-pożarniczych. Takiego wyniku
i kondycji nie powstydziliby
się młodzi, czynni zawodowo
strażacy – strażaccy seniorzy
z Rudyszwałdu pokonali rywali
z czasem 28,26 s. W sumie zawodnicy zwycięskiej drużyny liczyli sobie 333 lata i była to najmłodsza drużyna biorąca udział
w zawodach. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna
OSP Roszków z czasem 28,98
s, starsza w sumie od zwycięzców o 48 lat. Trzecią lokatę zajęła OSP Krzyżanowice.

Zawody Sportowo-Pożarnicze Oldbojów o Puchar Prezesa OSP Owsiszcze odbyły się
1września. Na starcie stanęło sześć drużyn oldbojów, czyli strażacy powyżej czterdziestego roku życia. Zawody strażackie oldbojów rozegrano
w gminie Krzyżanowice po raz
dziewiąty, a ich inicjatorem jest
prezes OSP Owsiszcze Bogdan
Pientka.
W rywalizacji liczył się czas
rozwinięcia linii gaśniczej i trafienia do tarczy strumieniem
wody.
Nagrodami w zawodach były pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczali prezes OSP
Owsiszcze Bogdan Pientka oraz

Walter Bożek – prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP w Krzyżanowicach. Nagrodę dla najstarszego strażaka zawodów
otrzymał 82-letni Paweł Płaczek z jednostki OSP Zabełków. Najmłodszym strażakiem
oldbojem był 41-letni Mirosław
Czerny z OSP Nowa Wioska. Zawodnicy najstarszej drużyna zawodów – OSP Zabełków – mieli
w sumie 425 lat.

Wyniki zawodów

 I - OSP Rudyszwałd czas
28,26 sek. (333 lata)
 II - OSP Roszków czas 28,98
sek. (381 lat)
 III - OSP Krzyżanowice czas.
37,39 sek. (366 lat)

miał odrębne zadanie do wykonania: przenieść wąż, gaśnicę
i ustawić na podeście, przeskoczyć płotek, rozwinąć linię gaśniczą z dwóch odcinków węża od rozdzielacza i zakończyć
prądnicą.
Zadanie bojowe polegało
na zbudowaniu linii gaśniczej
z czterech odcinków węża, zawodnicy musieli wykazać się
znajomością sprzętu pożarniczego i umiejętnością wiązania węzłów oraz uzupełnić wodą z hydronetki zbiorniczek.
Na zawody przyjechała
z opiekunami także najmłodsza drużyna z SDH Hać. Mali
strażacy z Czech z zainteresowaniem obserwowali zmagania
swoich starszych kolegów. Zacząt OSP Krzyżanowice.
pewne za kilka lat oni też wezmą
Zawody składały się z dwóch udział w rywalizacji.
konkurencji. Biegu sztafetowePuchary, medale i dyplomy
go z przeszkodami, gdzie każ- młodym strażakom wręczyli:
dy zawodnik na swoim odcinku starosta raciborski Ryszard Wi-

Młodzi strażacy po raz dwunasty
WALCZYLI O PUCHAR STAROSTY
Krzyżanowice » W sobotnie przedpołudnie 8 września
na boisku przy przedszkolu
w Krzyżanowicach, w sportowej rywalizacji spotkały się

młodzieżowe drużyny pożarnicze, aby walczyć o Puchar Starosty. Najwyższe trofeum zdobyła drużyna chłopców z OSP
Samborowice, a wśród dziew-

 IV - OSP Nowa Wioska 49,08
sek. (350 lat)
 V - OSP Zabełków 55,10 sek.
(425 lat)
 VI - OSP Owsiszcze 74,84
sek. (356 lat)
(tb)

niarski, zastępca wójta gminy
Krzyżanowice Grzegorz Swoboda, komendant powiatowy PSP
w Raciborzu mł. bryg. Jarosław
Ceglarek i prezes zarządu gminnego OSP Walter Bożek. Sędzią
głównym zawodów był mł. bryg.
Roland Kotula z PSP w Raciborzu.
Organizatorem XII Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
OSP o Puchar Starosty Raciborskiego była Ochotnicza Straż
Pożarna z Krzyżanowic.
Finansowego wsparcia
udzielili: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, gmina Krzyżanowice oraz powiatowa i wojewódzka straż pożarna. Dodatkowo każda drużyna otrzymała
od właścicieli Kręgielni Retro
w Zabełkowie bon podarunkowy
– wejściówkę na kręgle.

Klasyfikacja

Dziewczęta
1. OSP Krzyżanowice – 1008
pkt
2. OSP Bolesław – 998 pkt
3. OSP Racibórz Markowice –
990 pkt
4. OSP Bieńkowice – 975 pkt
5. OSP Samborowice – 904 pkt
6. OSP Zabełków – 821 pkt
Chłopcy
1. OSP Samborowice – 1033 pkt
2. OSP Owsiszcze – 1010 pkt
3. OSP Roszków – 1007 pkt
4. OSP Krzyżanowice – 984 pkt
5. OSP Tworków II – 981 pkt
6. OSP Krzanowice – 977 pkt
7. OSP Bieńkowice – 946 pkt
8. SDH Darkowice (Czechy) –
815 pkt
9. OSP Tworków I – 765 pkt
(tb)
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Zachęcamy do udziału w wyborach samorządowych
JAK
GŁOSOWAĆ

1

Znajdź kandydata,
na którego chcesz
zagłosować.

2

Postaw znak „X” w kratce
przy nazwisku wyłącznie
tego kandydata.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Krzyżanowicach podaje do wiadomości publicznej
informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
przez KWW GRZEGORZA
43, zam. Chałupki, zgłoszony
Okręg wyborczy Nr 1
1. LASAK Bernadetta Ewa, lat
UTRACKIEGO - Lista nr 20
przez KWW GRZEGORZA
30, zam. Tworków, zgłoszona 2. FICHNA Hubert Stanisław,
UTRACKIEGO - Lista nr 20
przez KWW GRZEGORZA
lat 50, zam. Krzyżanowi- 2. LUNIAK Grzegorz, lat 40,
zam. Chałupki, zgłoszony
UTRACKIEGO - Lista nr 20
ce, zgłoszony przez KWW
przez KWW MIESZKAŃ2. JANDA Małgorzata, lat 54,
MIESZKAŃCÓW GMINY
KRZYŻANOWICE - Lista
zam. Tworków, zgłoszona
CÓW GMINY KRZYŻANOprzez KWW MIESZKAŃnr 21
WICE - Lista nr 21
CÓW GMINY KRZYŻANOWICE - Lista nr 21
Okręg wyborczy Nr 7
Okręg wyborczy Nr 12
1. BOŻEK Walter Józef, lat 56, 1. TOPA Izabela Barbara, lat
Okręg wyborczy Nr 2
zam. Krzyżanowice, zgło48, zam. Chałupki, zgłoszona
1. BULENDA Andrzej Jan, lat
szony przez KWW GRZEprzez KWW GRZEGORZA
42, zam. Tworków, zgłoszony
GORZA UTRACKIEGO UTRACKIEGO - Lista nr 20
2. TOWALSKI Daniel Jan, lat
przez KWW GRZEGORZA
Lista nr 20
UTRACKIEGO - Lista nr 20 2. FRYSZTAK Sławomir, lat 37,
32, zam. Chałupki, zgłoszo2. KRUPA Marek, lat 48, zam.
zam. Krzyżanowice, zgłoszony przez KWW MIESZKAŃTworków, zgłoszony przez
ny przez KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOKWW MIESZKAŃCÓW
CÓW GMINY KRZYŻANOWICE - Lista nr 21
GMINY KRZYŻANOWICE
WICE - Lista nr 21
- Lista nr 21
Okręg wyborczy Nr 13
Okręg wyborczy Nr 8
1. MINKINA Piotr Adam, lat 44,
Okręg wyborczy Nr 3
1. CWIK Roman Marek, lat 40,
zam. Owsiszcze, zgłoszony
1. DEMANET Marek Jan, lat
zam. Bieńkowice, zgłoszony
przez KWW GRZEGORZA
41, zam. Tworków, zgłoszony
przez KWW GRZEGORZA
UTRACKIEGO - Lista nr 20
przez KWW GRZEGORZA
UTRACKIEGO - Lista nr 20 2. KASZA-RZEŹNICKI JoanUTRACKIEGO - Lista nr 20 2. FULNECZEK Mateusz
na Agnieszka, lat 34, zam.
2. HUPTAŚ Oliwer Piotr, lat
Karol, lat 29, zam. BieńkoOwsiszcze, zgłoszona przez
28, zam. Tworków, zgłoszowice, zgłoszony przez KWW
KWW MIESZKAŃCÓW
ny przez KWW MIESZKAŃMIESZKAŃCÓW GMINY
GMINY KRZYŻANOWICE
KRZYŻANOWICE - Lista
CÓW GMINY KRZYŻANO- Lista nr 21
WICE - Lista nr 21
nr 21

Okręg wyborczy Nr 4

Okręg wyborczy Nr 9

1. CHRZIBEK Brunon Jan, lat 1. WITECZEK Walter Henryk,
68, zam. Tworków, zgłoszony
lat 49, zam. Bieńkowice, zgłoprzez KWW GRZEGORZA
szony przez KWW GRZEGOUTRACKIEGO - Lista nr 20
RZA UTRACKIEGO - Lista
2. JÓŹWIAK Larysa Anna, lat
nr 20
21, zam. Tworków, zgłoszo- 2. JANECKI Erwin Marcin, lat
na przez KWW MIESZKAŃ55, zam. Bieńkowice, zgłoCÓW GMINY KRZYŻANOszony przez KWW MIESZWICE - Lista nr 21
KAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE - Lista nr 21

Okręg wyborczy Nr 5

3

Okręg wyborczy Nr 15

1. STAŚ Józef Antoni, lat 43, Okręg wyborczy Nr 10
1. POMPA Anna Maria, lat 30,
zam. Roszków, zgłoszony 1. LASAK Agnieszka Anna, lat
zam. Zabełków, zgłoszona
przez KWW GRZEGORZA
36, zam. Bolesław, zgłoszona
przez KWW GRZEGORZA
UTRACKIEGO - Lista nr 20
przez KWW GRZEGORZA
UTRACKIEGO - Lista nr 20
2. BUGDOL Mirela Maria, lat
UTRACKIEGO - Lista nr 20 2. NAWROCKI Artur Błażej, lat
29, zam. Roszków, zgłoszo- 2. SZYMCZYNA Barbara
35, zam. Zabełków, zgłoszoJanina, lat 49, zam. Bolena przez KWW MIESZKAŃny przez KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOsław, zgłoszona przez KWW
CÓW GMINY KRZYŻANOWICE - Lista nr 21
MIESZKAŃCÓW GMINY
WICE - Lista nr 21
KRZYŻANOWICE - Lista
Przewodniczący
Okręg wyborczy Nr 6
nr 21
Gminnej Komisji Wyborczej
1. GRZEGORCZYK Krystian
w Krzyżanowicach
Franciszek, lat 33, zam. Okręg wyborczy Nr 11
Krzyżanowice, zgłoszony 1. KACZOR Roman Leon, lat
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Krzyżanowicach podaje do wiadomości publicznej
informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1. SMYCZEK Adam Sebastian, lat 34, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam.
Chałupki, zgłoszony przez KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE
2. UTRACKI Grzegorz Wojciech, lat 50, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam.
Krzyżanowice, zgłoszony przez KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach

4

Znak „X” to co najmniej
dwie linie przecinające się
wewnątrz kratki.

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo Tworków, ulice: Księdza Bonczyka, Księdza Dzierżona, Kopernika, Krzyżanowska, Mickiewicza, 1 Maja, Odrzańska, Piaskowa, Wąska

1

2

Sołectwo Tworków, ulice: Dworcowa, Dworcowa
PKP, Główna od nr 1 do nr 59, Kwiatowa, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Raciborska od nr 1 do nr
15, Świętego Jana, Zamkowa, Żwirowa

1

3

Sołectwo Tworków, ulice: Boczna, Główna od nr
60 do końca, Hanowiec, Księdza Gregora, Miarki, Nowa od nr 1 do nr 15a, Różana, Słoneczna,
Sportowa, Wypoczynkowa

1

4

Sołectwo Tworków, ulice: Bolesławska, Długa,
Drzymały, Nowa od nr 16 do końca, Księdza Doktora Weltzla, Młyńska, Południowa, Raciborska od
nr 16 do końca, Stawowa, Zachodnia

1

5

Sołectwo Roszków, ulice: Kolejowa, Krótka, Łąkowa, Nowa, Osiedlowa, Pomnikowa, Poprzeczna,
Raciborska, Słoneczna, Wiejska

1

6

Sołectwo Krzyżanowice, ulice: Akacjowa, Boczna, Główna, Kościelna, Lompy, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Ogrodowa, Powstańców Śląskich,
Wyzwolenia

1

7

Sołectwo Krzyżanowice, ulice: 1 Maja, Dworcowa,
Kolejowa, Krótka, Łąkowa, Odrzańska, Piaskowa,
Poprzeczna, Słoneczna, Tworkowska

1

8

Sołectwo Bieńkowice, ulice: Bojanowska, Łąkowa, Młyńska, Niwkowa, Raciborska, Rzemieślnicza, Wojnowska, Zachodnia

1

9

Sołectwo Bieńkowice, ulice: Myśliwska, Odrzańska, Ogrodowa, Pomnikowa, Szkolna

1

10

Sołectwo Bolesław, ulice: Główna, Kowalowa, Krótka, Nowa, Polna, Społeczna, Środkowa, Tworkowska

1

11

Sołectwo Chałupki, ulice: Boczna, Długa, Fabryczna, Odrzańska, Ogrodowa, Polna, Raciborska

1

12

Sołectwo Chałupki, ulice: Bogumińska, 1 Maja,
Kamykowa, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewicza, Nowa, Plac Warszawski, Polowa,
Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Relaksowa,
Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Stare Chałupki,
Szkolna, Vajdy, Wałowa, Zabełkowska

1

13

Sołectwo Owsiszcze, ulice: Graniczna, Krzywa,
Krzyżanowicka, Leśna, Nowa, Okrężna, Opawska,
Polna, Sportowa, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wydale Sołectwo Nowa Wioska , ulice: Cegielniana, Główna, Leśna, Młodzieżowa, Wrzosowa

1

14

Sołectwo Rudyszwałd, ulice: Boczna, Cicha, Główna, Graniczna, Krótka, Młyńska, Osiedlowa, Polna,
Poprzeczna, Rakowiec, Słoneczna, Wiejska, Wojsk
Ochrony Pogranicza, Zabełkowska

1

15

Sołectwo Zabełków, ulice: Boczna, Bogumińska,
Długa, Dolna, Domowa, Jana, Krótka, Łąkowa,
Młyńska, Nowa, Odrzańska, Ogrodowa, Okrężna,
Piesza, Podwórkowa, Polna, Powstańców Śląskich,
Rakowiecka, Rudyszwałdzka, Rymera, Słoneczna,
Spacerowa, Torowa, Zagumnie

1

Okręg wyborczy Nr 14

1. PŁACZEK Beata Maria, lat
52, zam. Rudyszwałd, zgłoszona przez KWW GRZEGORZA UTRACKIEGO - Lista
nr 20
2. CIEŚLA Gabriela Maria, lat
58, zam. Rudyszwałd, zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANOWICE - Lista nr 21

Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata
Twój głos jest nieważny.
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WARSZTATY MUZYCZNE
Na zakończenie lata, ostatniego sierpnia, w gminie Krzyżanowice odbyły się wyjątkowe
warsztaty muzyczne. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni muzycy pragnący rozwijać swoje zdolności i umiejętności muzyczne, a będący mieszkańcami gminy oraz całego
obszaru LGD Morawskie Wrota.
Jedynym warunkiem uczestnictwa w warsztatach była deklaracja udziału w koncercie
podsumowującym warsztaty.
Koncert odbędzie się 23 września br. w sali Centrum Kultury
w Tworkowie o godz. 1700. Już
teraz serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców.
Warsztaty odbywały się
w czterech sekcjach tj. trąbki,
saksofony i klarnety, puzony
i tuby oraz flety, a prowadzone
były przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie.
Warsztaty dla sekcji trąbki
odbywały się w Krzyżanowicach. Prowadzącym warsztaty
był Sebastian Sołdżyński wykładowca Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach. Sebastian Sołdżyński brał udział
w sesjach nagraniowych zna-

nych polskich wokalistów oraz
w programach telewizyjnych tj.
„Taniec z gwiazdami” i „Jak oni
śpiewają”.
Grupę saksofonistów i klarnecistów prowadził Robert Barlik, znany klarnecista i aranżer.
Zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Obecnie współpracuje
m.in. z Orkiestrą kameralną im.
Telemanna w Bielsku –Białej,
Orkiestrą koncertowo-rozrywkową Darek-Band w Chorzowie. Tworzył również dla Zespołu „Śląsk”.
Puzony i tuby, to sekcja, której trenerem był Marek Łukasz-

Koncert Orkiestry Dętej

Gminy Krzyżanowice
Tworków » W niedzielę, 23
września, odbył się wyjątkowy
koncert Orkiestry Dętej Gminy
Krzyżanowice. Na scenie tworkowskiego Centrum Kultury, blisko czterdziestu muzyków, pod
dyrekcją Krzysztofa Fulneczka
zaprezentowało szeroki repertuar. Zgodnie z założeniami, muzycy wykonali zarówno utwory
tradycyjne, dawne melodie ludowe oraz utwory z najnowszego repertuaru opracowanego
w trakcie wcześniej zorganizowanych warsztatów muzycznych. Należy podkreślić, że cztery utwory wykonane podczas
koncertu zostały zaaranżowane
specjalnie na tę okazję. Bogaty repertuar, sporo amerykańskiej muzyki rozrywkowej, trochę swingu i jazzu oraz melodie
Straussów złożyły się na prawie
dwugodzinnego koncertu, który
wywołał aplauz licznie zgromadzonej publiczności, a zakończył

się wieloma bisami.
Wydarzenie było jednym
z dwóch elementów zadania
„Współpraca, rywalizacja, integracja – spotkanie muzyczne
mieszkańców gminy, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów” dofinansowano w ramach projektu
grantowego: Współpraca-rywalizacja-integracja, wydarzenia
promujące aktywność mieszkańców obszaru LGD Morawskie Wrota.
Zadanie „Współpraca, rywalizacja, integracja – spotkanie
muzyczne mieszkańców gminy,
prezentacja nowego repertuaru
i odtwarzanie starych utworów”
Dofinansowano w ramach projektu grantowego: Współpraca-rywalizacja-integracja, wydarzenia promujące aktywność
mieszkańców obszaru LGD
Morawskie Wrota
Info: GZOKSiT

czyk. Pedagog trzech katowickich szkół muzycznych, I puzonista w Teatrze Muzycznym
w Gliwicach, współpracujący
również z Orkiestrą Adama
Sztaby, Orkiestrą Tomka Szymusia, Big Bendem Ireneusza
Dudka oraz innymi zespołami.
Muzyk wielokrotnie współpracował ze znanymi artystami polskiej sceny.
Sekcja fletów była prowadzona przez Grażynę Jursza, znaną i cenioną flecistkę. Pedagog
katowickiej szkoły muzycznej,
muzyk orkiestry symfonicznej
Filharmonii Śląskiej im. H.M.

Góreckiego w Katowicach, cieszącej się licznym dorobkiem
muzycznym i osiągnięciami
w tym zakresie.
W warsztatach udział wzięły 34 osoby w wieku od 12 do
66 lat. Grupy były mieszane
pod względem wieku i umiejętności. Podczas zajęć muzycy nabyli nowe umiejętności z zakresu gry na swoim instrumencie,
poprawiali technikę gry, odświeżali wiadomości, ale także przygotowywali nowe utwory, które
zostaną zaprezentowane podczas wrześniowego koncertu.
Pomimo wielu godzin intensywnej pracy, wszyscy uczestnicy
warsztatów byli niezmiernie
usatysfakcjonowany i pełni nowej wiedzy, umiejętności i energii do dalszej pracy.
Warsztaty zakończyły się
wspólną próbą Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice, z aktywnym udziałem wykładowców,
pod dyrekcją Krzysztofa Fulneczka. Oferta udziału w warsztatach była bardzo atrakcyjna,
ponieważ całość wydarzenia
miała miejsce dzięki realizowanemu przez Gminny
Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie działaniu pt.
„Współpraca, rywalizacja, integracja – spotkanie muzyczne
mieszkańców gminy, prezenta-

prezentacja nowego repertuaru
i odtwarzanie starych utworów”
dofinansowano w ramach projektu grantowego: Współpraca-rywalizacja-integracja, wydarzenia promujące aktywność
mieszkańców obszaru LGD
Morawskie Wrota
Info: GZOKSiT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Jubileusz szkoły w Chałupkach

25.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Chałupkach odbędzie się uroczystość potrójnego jubileuszu szkoły:
140-lecie edukacji w chałupkach, 90-lecie istnienia szkoły
i 45-lecie nadania imienia majora Henryka Sucharskiego.
Zapraszamy serdecznie na Mszę św o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Chałupkch
i o godz. 10.00 na uroczystą akademię w szkole.

W gminie Krzyżanowice

ZAINAUGUROWANO
nowy rok kulturalny
Tworków » W tworkowskim
Centrum Kultury w niedzielny
wieczór 23 września zainaugurowano nowy sezon kulturalny. Podsumowując kolejny rok działalności kulturalnej dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Daria Wieczorek przypomniał najważniejsze
wydarzenia kulturalne, konkursy,
przeglądy i spotkania – zarówno
te o zasięgu wiejskim i gminnym,
jak również i międzynarodowym.

Z koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice pod kierunkiem Krzysztofa
Fulneczka z gościnnym udziałem Natalii Tul i Kamila Klimka. Muzycy świętowali jednocześnie swój jubileusz, 10-lecie
powstania orkiestry. Sporo amerykańskiej muzyki rozrywkowej,
trochę swingu i jazzu oraz melodie Straussów złożyły się na
program prawie dwugodzinnego koncertu.

Zmarł proboszcz z Rudyszwałdu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

cja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów”, które
jest dofinansowane w ramach
projektu grantowego: „Współpraca-rywalizacja-integracja,
wydarzenia promującego aktywność mieszkańców obszaru
LGD Morawskie Wrota”.
Zadanie „Współpraca, rywalizacja, integracja – spotkanie
muzyczne mieszkańców gminy,

W dniu 24 września 2018 r.
zmarł ks. Piotr Figurniak, proboszcz parafii Trójcy Świętej
w Rudyszwałdzie w dekanacie
tworkowskim.
Urodził się 20 lutego 1966 roku w Zębowicach. Święcenia kapłańskie, z rąk biskupa pomocniczego Jana Bagińskiego, przyjął w katedrze Podwyższenia
Krzyża Świętego w Opolu dnia
19 czerwca 1993 roku. Był kolejno wikariuszem w parafiach:
Wniebowzięcia NMP w Jemiel-

Podczas inauguracji nowego
roku kulturalnego, wójt gminy
Grzegorz Utracki wręczył doroczną nagrodę w dziedzinie
kultury. W tym roku laureatami zostali Orkiestra Dęta Gminy
Krzyżanowice pod kierunkiem
Krzysztofa Fulneczka oraz Ze-

spół Taneczny Uśmiech, którym
kieruje Ilona Świerczek. Nagrodą specjalną został uhonorowany Maxi Uśmiech – tegoroczny wicemistrz świata w sporcie
mażoretkowym z Pragi.
(tb)

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie wszystkim za modlitwę,
wszelką okazaną pomoc oraz udział
w uroczystościach pogrzebowych

ś.p. ks. Piotra Figurniaka,
proboszcza parafii p.w. Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie
składają pogrążeni w żalu parafianie z Rudyszwałdu.

nicy (1993-1997), św. Jana Apo- dzie w dekanacie tworkowskim.
stoła i Ewangelisty w Paczkowie Zmarł w 26 roku posługi kapłań(1997-2001) oraz Wniebowzięcia skiej, dnia 24 września 2018 r.
NMP w Raciborzu (2001-2004).
Informacja
Od 2004 r. był proboszczem Padiecezji opolskiej
rafii Trójcy Świętej Rudyszwał-
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Rokendrolowy Kartoffelfest

JESIENNY JARMARK
Chałupki » Jarmark na granicy cieszy się niezmiennym powodzeniem. Piękna jesienna
pogoda i chęć zdobycia czegoś
niezwykłego lub choćby pooglądania rzeczy dziwnych i ciekawych przyciągnęła do Chałupek
w niedzielę 22 września setki
osób z całego regionu.
Można tu upolować
doskonałe ciuchy w różnym stylu i drobiazgi pamiętające czasy naszych
dziadków. Porcelana, stara biżuteria lub ręcznej roboty, sprzęt AGD pamiętający czasy PRL-u, militaria oraz masa przedwojennych pocztówek
i znaczków pocztowych
cieszyła się sporym za-

interesowaniem. Poza
tym kolekcje płyt winylowych, obrazy (raczej
nie najwyższych lotów),
sporo używanej odzieży i obuwia. Miłośnicy
staroci mieli w czym
wybierać – przy odrobinie szczęścia i dużej

dozie cierpliwości można trafić na prawdziwy okaz, dzieło
sztuki, kuriozalny drobiazg,
choć wiele rzeczy to najzwyklejsze graciarstwo. Ale nie
wiadomo co komu się przyda.
Nie zawiedli wystawcy,
którzy zjawili się na granicy już w sobotę wieczorem,
i kupujący, którzy już od siódmej rano ruszyli „na łowy”.
Jarmark to miejsce do
kupowania, a czasem wymieniania się przedmiotami, które w jednym domu
są zbędne, a w innym mogą się
przydać. Jak widać – wystarczy trochę wolnego miejsca,
a chętnych do sprzedawania
i kupowania nie trzeba szukać.
A dla kupujących i sprzedających przedstawiciele organizacji społecznych w Chałupkach
przygotowali specjały lokalnej
kuchni, które cieszyły się dużym powodzeniem.
(tb)

Bolesław » W sobotę, 15
września, przed Domem Wiejskim w Bolesławiu ustawiono
stoły i ławy, przy których można było do woli degustować potrawy z ziemniaków. Były chrupiące placki ziemniaczane, złociste frytki i kartoffelsalat. Nie
zabrakło i innych apetycznych
potraw oraz chłodzących i rozgrzewających napojów.
W ubiegłym roku impreza
przebiegała na bawarską nutę, dwa lata temu w żeglarsko-pirackich klimatach, jeszcze wcześniej w stylu country
and western, byli także faceci w spódnicach, czyli szkoccy
dudziarze prosto z Monachium
i Augsburga.
W tym roku na Kartoffelfeście w Bolesławiu królowały
kropki i rock’nroll. Co ciekawe,
termin imprezy w Bolesławiu
przypadkowo wpisał się w Międzynarodowy Dzień Kropki, który przypada właśnie 15 września.
Oprócz degustacji potraw
z ziemniaków, na biesiadników czekało mnóstwo atrakcji.

W programie artystycznym wystąpiły przedszkolaki oraz dzieci
ze świetlicy. Niesamowite zdolności akrobatyczne zaprezentowała „dziewczyna z gumy” - Natalia Kubny. Piosenki z repertu-

aru Elvisa Presleya zaśpiewał
Mischel z Rotterdamu – holenderski fan Bolesławia i swojej
żony bolesławianki. Były też gry
i zabawy dla dzieci i dorosłych.
Wybierano króla i królową ziemniaka, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Bailar.
Kartoffelfest jak co roku zorganizowało Koło DFK w Bolesławiu, ale dobra zabawa, wspaniała atmosfera i wszelkie atrakcje podczas festynu możliwe
były dzięki zgodnej współpracy wszystkich organizacji i zaangażowaniu mieszkańców Bolesławia. Wsparcia finansowego
udzieliło Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych RFN.
(tb)

Witaj szkoło! Tyta na osłodę
Erasmus+ w Szkole
Podstawowej w Chałupkach

Chałupki » W dniu 3.09.2018
w Szkole Podstawowej im. mjr.
Henryka Sucharskiego w Chałupkach rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Pani Dyrektor Barbara Tomczyk
powitała wszystkich gości oraz
uczniów, którym życzyła sukcesów w nauce. Wraz z nowym

rokiem powitaliśmy pierwszoklasistów, którzy po programie
artystycznym złożyli ślubowanie oraz zostali pasowani na
Uczniów I Klasy przez Panią
Dyrektor. Otrzymali pamiątkowy Dyplom Pasowania, zeszyt
oraz słodki podarunek, czyli róg
obfitości pełen słodyczy. Wycho-

wawczyni klasy I Pani Ewa Jura
życzyła swoim uczniom, aby
każdy dzień spędzony w szkole był dla nich radosny i wspaniały. Później wszyscy rozeszli
się do klas na spotkanie z wychowawcami.
Info: SP Chałupki

Chałupki » Chcielibyśmy
zakomunikować i jednocześnie pochwalić się, bo niewątpliwie ogromny to dla nas zaszczyt, iż zaakceptowano wniosek naszej szkoły w programie
europejskim współpracy szkół
„Erasmus+”.
Głównym celem programu
jest współpraca szkół na różnych szczeblach z różnych europejskich krajów nad wspólnym
tematem bądź problemem do
rozwiązania. Przez takie wspólne działanie wzmacniany jest
przede wszystkim potencjał
szkół do jakiejkolwiek współpracy międzynarodowej oraz podno-

szenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Przynoszą
one zazwyczaj trwałe pozytywne
rezultaty nie tylko partnerskim
jednostkom, ale także wszystkim
bezpośrednio i pośrednio zaangażowanym w program oraz środowisku lokalnemu.
Nasz projekt pod nazwą
„Zwischen den Kulturen” objął
szkoły z 5 krajów: Polski, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Łotwy.
Projekt realizowany jest w języku niemieckim.
Przez okres 22 miesięcy,
począwszy od 1 września bieżącego roku, będziemy pracować nad wspólnymi projekta-

mi , będziemy tworzyć własne
(np.: przedstawienia teatralne,
wyjazdy, słuchowiska, strona
internetowa, film) oraz będziemy brali udział w wyjazdach
uczniów i nauczycieli w celach
edukacyjnych i poznawczych.
Postaramy się na bieżąco relacjonować przebieg działań w ramach projektu i dokumentować
je głownie za pomocą zdjęć.
Info: SP Chałupki
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W Tworkowie świętowali seniorzy
Spotkanie osób niepełnosprawnych
na Urbanku

Tworków » Od wielu lat zespół charytatywny Caritas przy
parafii św. Apostołów Piotra
i Pawła w Tworkowie organizuje spotkanie na Urbanku dla
osób chorych i niepełnosprawnych z całej gminy. Spotkanie
rozpoczyna się zawsze Mszą św.
odprawianą przez księdza dziekana, proboszcza tworkowskiej
parafii Piotra Tkocza.
Jak co roku zaproszenia na
spotkanie wysłano do wszystkich działających na terenie
gminy parafialnych zespołów
Caritas. Odpowiedziało na nie
prawie 50 osób, które dzięki
rodzinom i życzliwości ludzi
dobrej woli zostały dowiezione na Urbanek po południu 19
września. W spotkaniu wzięła
też udział grupa pensjonariuszu z Rezydencji dla Seniorów
z Zabełkowa.
Na spotkanie przybyli także
wójt gminy Grzegorz Utracki,
kierownik stacji Caritas w Tworkowie Sylwia Barcz i kierownik
OPS Adam Ochmański.
Ksiądz proboszcz niezwykle
serdecznie podziękował przybyłym za wspólne uczestnictwo
w mszy. Swoimi słowami dodał
otuchy chorym i podziękował
osobom odpowiedzialnym za
organizację spotkania.
Wójt gminy podkreślił wagę
i potrzebę tego corocznego wydarzenia organizowanego przez
parafialny zespół charytatywny
Caritas. Życzył wszystkim osobom niepełnosprawnym,

OGŁOSZENIE

a także ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom, wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu,
Spotkania osób niepełnosprawnych są okazją do rozmowy, czasem bliższego poznania się i wsparcia w niełatwych
problemach dnia codziennego.
Wszyscy uczestnicy twierdzili, że było wyjątkowe: zarówno
ze względu na piękne i pokrzepiające słowa księdza proboszcza, ale także dzięki temu, że
uczestniczyli w niezwykle przyjemnym spotkaniu towarzyskim
przy wspólnym posiłku, kołoczu i kawie.
Spotkanie odbyło się dzięki

wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Grupy charytatywne działają w naszej gminie przy parafiach, a zaczęły powstawać
poczynając od 1993 roku, kiedy
w Tworkowie rozpoczęła swoją
działalność Stacja Opieki Caritas. Członkowie grup to ludzie
dobrej woli, poświęcają swój
czas ludziom starszymi, którzy
potrzebują wsparcia – na przykład pomagają robić zakupy, organizują konkretną pomoc, czy
choćby posiedzą i porozmawiają
z osobą samotną.
(tb)

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
UKG, Holter EKG

Piotr Blewąska
specjalista chorób wewnętrznych
Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice
Rejestracja pod numerem telefonu 32 415 40 53
REKLAMA

Tworków » Spotkanie z okazji Dnia Seniora zorganizowane na początku września przez
Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z Tworkowa, zgromadziło w sali Centrum Kultury nie tylko seniorów, ale także
gości. Wśród nich był wójt gminy
Grzegorz Utracki, który złożył seniorom z okazji ich święta
najserdeczniejsze życzenia
w imieniu własnym i władz
samorządowych. Dziękował za wielkie serca pełne
miłości, za mądrość życiową, którą obdarzają młodsze pokolenie, dają przykład jak żyć i jak przeżywać
każdy dzień w sposób godny i przyjazny dla innych.
Wójt składając życzenia seniorom złożył bukiet kwiatów na
ręce państwa Rimer.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się koncertem chóru

żeńskiego. W repertuarze były
pieśni w języku polskim, czeskim i niemieckim. Dla tworkowskich seniorów z krótkim

„MAŁA KSIĄŻKA
- WIELKI CZŁOWIEK”
W całej Polsce Instytut
Książki rozpoczyna nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”.
Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci
w szpitalach, ale także trzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji.
Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka - wielki człowiek” rozpocznie się we wrześniu 2018
roku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek
i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który
przyjdzie do biblioteki, otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą

wizytę w bibliotece zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom
oraz podpowiadająca, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko
pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego.

recitalem wystąpili Justyna Bulenda i Błażej
Klimaszka, utalentowani
wokalnie uczniowie miejscowej szkoły.
Przewodnicząca Koła
Anna Wilczok podziękowała władzom gminy za dobrą
współpracę, zrozumienie
problemów ludzi starszych
oraz za wsparcie finansowe, natomiast zarządowi oraz aktywnym seniorom za pomoc w organizacji imprez.
Na spotkaniu nie zabrakło
też gorącego poczęstunki, a potem w miłej atmosferze – przy
kawie i ciastkach – seniorzy
spędzili czas na rozmowach
o problemach i radościach dnia
codziennego.
(tb)
Nieodłącznym elementem
czytania dzieciom w wieku
przedszkolnym jest obecność
rodzica/opiekuna, który nie
tylko wciela się w książkowych
bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie
przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.
Wyprawki Czytelnicze dla
trzylatków można będzie odebrać w prawie 3 tys.
bibliotek na terenie całej Polski od połowy września. Wszelkie informacje na plakatach,
ulotkach i u bibliotekarzy
W naszej Gminie we wszystkich Bibliotekach. Zapraszamy!!!
Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na całym
świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. przez brytyjską
fundację
BookTrust. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Organizatorem jest Instytut
Książki.
Agnieszka Winiarczyk

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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składały się z roczników 2008/9
oraz 2010/11.
Młodzi piłkarze Tworkowa zaliczyli około dwudziestu jednostek treningowych (na sztucznej
trawie w Rewalu jak i na orliku
w Trzęsaczu oraz na plaży) i zapraw biegowych. Drużyna rozegrała także sparingi w różnych
kategoriach wiekowych.
Prócz treningów i meczów
kontrolnych dzieci odwiedzi-

ły także jeden z największych
aquaparków w północnej Polsce - Sandra Spa w Pogorzelicy.
Przeprowadzone zostały także różne konkursy w każdej grupie, za co zwycięzcy otrzymali
plecaki.
Obóz, prócz doskonalenia
umiejętności piłkarskich, był
także okazją do zacieśnienia
znajomości młodych piłkarzy,
a także samodzielności – taka

mała szkoła życia dla tych najmłodszych.
Przedsezonowe zgrupowanie LKS Tworków zostało przeprowadzone już po raz szósty,
a tym razem nad jego przebiegiem czuwali trenerzy: Piotr
Mucha, Marek Besz, Mateusz
Besz oraz trzech opiekunów Kamil Ostas, Marcin Strzelczyk
oraz Krzysztof Krzykała.
Info: LKS Tworków

Najmłodsi piłkarze gminy

na zgrupowaniu nad morzem
Ponad czterdziestoosobowa
grupa zawodników LKS Tworków przebywała w dniach od
25 do 31 sierpnia na obozie piłkarskim w Rewalu. Była to już
czwarta wizyta zespołu z gminy
Krzyżanowice w tej miejscowo-

ści, w której znajdują się profesjonalne kompleksy sportowo-rekreacyjne.
Sama specyfika pobytu nad
morzem, codzienne ranne wstawanie, bieganie wzdłuż plaży
przy pięknej pogodzie pozostaje

w pamięci na całe życie - relacjonuje Piotr Mucha, trener koordynator grup młodzieżowych
LKS Tworków.
Była to jedna z najmłodszej
grupy gdyż od rocznika 2008
kończąc na 2012. Głownie grupy

VI edycja sztafety upamiętniającej 335. Trzecie miejsce żaków LKS Tworków

rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej

Bieńkowice » Sztafeta upamiętniająca 335. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości
RP dobiegła tuż po południu 7
września do gminy Krzyżanowice. Przy wjeździe do Bieńkowic na biegaczy czekała grupa
młodzieży z opiekunami, która
przyłączyła się do sztafety i pobiegła razem do kuźni Jana i Roberta Sochów.
Przystanek w bieńkowickiej
kuźni, leżącej na trasie Szlaku
Husarii Polskiej, którym podążała sztafeta na Kahlenber, ma
wymiar symboliczny. Kuźnię
wybudował w 1702 roku Janek

Socha, żołnierz Jana III Sobieskiego. Kiedy wojska królewskie stanęły w drodze na Wiedeń na popas w okolicy Raciborza, młody Janek – kawal spod
Tarnowa – zakochał się w bieńkowickiej pannie o imieniu Ewa.
Obiecał, że po wojnie wróci. Tak
też uczynił – ożenił się i założył
kuźnię, która funkcjonuje do dziś
i dziewiąte pokolenie kowali kuje
w niej czasem podkowy, ale najczęściej ozdobne bramy i ogrodzenia oraz artystyczne przedmioty. Jan Socha i jego syn Robert, który przejął po ojcu kuźnię, wykuli dla gości pamiątkową
podkowę na szczęście.

Z WOLEJA
Rozgrywki rundy jesiennej sezonu 2018/2019 mięły
już półmetek. Zakończyła się
dziewiąta kolejka rozgrywek.
Zajrzyjmy więc do tabeli poszczególnych klas rozgrywkowych. Jak radzą sobie drużyny
naszej gminy?
W klasie okręgowej ŚlZPN
Katowice nasz reprezentant
LKS Krzyżanowice radzi sobie nie najlepiej. Po dziewięciu rozegranych kolejkach ma
na swoim koncie 10 punktów,
co plasuje go na XI miejscu
w tabeli.
LKS Tworków, grający
w klasie A Podokręgu Racibórz nie ma sobie równych.

Sztafeta upamiętniająca 335.
rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej
rozpoczęła się w Szczyrku, a zakończy na wzgórzu Kahlenberg
pod Wiedniem, skąd w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski
dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. Sztafeta biegaczy
podążać będzie szlakiem Husarii
Polskiej, a po drodze odwiedzać
będzie miejsca kultu religijnego
leżące na trasie biegu.
W biegu bierze udział kilkadziesiąt osób zmieniających się
po drodze. Bieg prowadzi Hetman Edward Dudek, znany maratończyk.
(tb)
zajmuje LKS Owsiszcze II, zaś
LKS Bolesław – 6 punktów i VI
miejsce.

Drużyny młodzieżowe
Ze zdobyczą 27 punktów bez
Juniorzy starsi A1 Postrat zajmuje I miejsce i pew- dokręgu Racibórz: LKS Twornie zdąża w kierunku awansu. ków – 19 punktów i II miejsce
Na odmiennym biegunie tabeJuniorzy młodsi B1 Poli znajduje się nasz drugi re- dokręg Racibórz: LKS Krzyprezentant LKS Chałupki – XV żanowice – 10 punktów i V
miejsce i tylko 4 zdobyte punkty. miejsce
Dobrze radzą sobie w klaTrampkarze starsi C1 Posie B tegoż Podokręgu piłka- dokręg Racibórz: LKS Zabełrze LKS Owsiszcze, którzy z 16. ków – 3 punkty i VIII miejsce
punktami zajmują aktualnie V
To dopiero końcówka runmiejsce w tabeli. XIII miejsce dy jesiennej. Pozostało jeszw tabeli, z dorobkiem 9. punk- cze parę meczy, więc sytuacja
tów to sytuacja LKS Zabełków. w tabelach może się jeszcze
Dobrze w klasie C grają zmienić, oby korzystnie dla
również rezerwy LKS Twor- naszych drużyn.
Sytuacja z dnia 2 paździerków, ze zdobyczą 13 punktów
umocnili się na pozycji wiceli- nika 2018 r.
Jan Kubik
dera. V miejsce z 9. punktami

NA TURNIEJU W TYCHACH

22 września grupa zawodników LKS Tworków wzięła udział
w XIX Międzynarodowym Turnieju Akademii Cup im. Alfreda
Potrawy. Do rywalizacji przystąpiły żaki z rocznika 2010.
W turnieju udział wzięło 12
drużyn: BTS Rekord Bielsko-Biała, SMS Tychy, APN GKS
Tychy, AP Rozwój Katowice,
Football4Pro Bielsko-Biała,
UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice, AKS Mikołów, AP Jedenastki Wrocław, AP Gigant Smile Warszawa, AP Team Gliwice,
MUKP Dąbrowa Górnicza oraz
przedstawiciel gminy Krzyżanowice, czyli LKS Tworków.
- Turniej stał na bardzo wysokim poziomie, a chłopcy zaliczyli w sumie dziesięć meczów.
Z tego odnieśli pięć zwycięstw,
dwa spotkania zremisowali i odnotowali trzy porażki - relacjonuje trener zespołu z Tworkowa,
Piotr Mucha.

Wyniki zespołu
żaków LKS
Tworków

 AP Młodego LKS-u Tworków- AP
Team Gliwice 2:2
 AP Młodego LKS-u Tworków- AP
Gigant Smile Warszawa 2:0
 AP Młodego LKS-u Tworków- APN
GKS TYCHY 3:2
 MUKP Dąbrowa Górnicza
- AP Młodego LKS-u Tworków 4:1
 AP Jedenastka Wrocław - AP
Młodego LKS-u Tworków 3:0
 AP Młodego LKS-u Tworków-

lokatę. Niestety, porażka w ostatnim meczu zepchnęła nas na najniższy
stopień podium. Miejsce,
jakie zajęliśmy nie jest jednak najważniejsze. Dla takich młodych zawodników
takie turnieje to przede
wszystkim sposób na naukę. Zdajemy sobie sprawę w jakim jesteśmy miejRozwój Katowice 2:0
scu oraz ile pracy jeszcze przed
 AP Młodego LKS-u Twor- nami - dodał szkoleniowiec zeków- AP Gigant Smile War- społu z Tworkowa.
szawa 1:1
Autor: G. Piszczan, fot. LKS
 AP Młodego LKS-u TworkówTworków, Rafał Pajkert
UMKS Trójka Cz- Dziedzice 6:0
 AP Młodego LKS-u TworkówFootball4pro BB 0:3
 AP Młodego LKS-u TworkówAP Jedenastka Wrocław 2:1
- Strzeliliśmy dziewiętnaście
goli, natomiast straciliśmy szesnaście. Ostatecznie zajęliśmy
trzecie miejsce w rozgrywkach, choć przed ostatnią kolejką zajmowaliśmy pierwszą
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Z bibliotecznej
Wieczory coraz dłuższe, dobra książka, wygodny fotel, miło i sympatycznie.
Na jesień proponujemy naszym Czytelnikom trochę
sensacji, thrillera coś trzymającego w napięciu, z wartką akcją. Zapraszamy do naszych Bibliotek.

półki

PODPALACZ - WOJCIECH CHMIELARZ

To pierwszy tom przygód komisarza Jakuba Mortki, oficera Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusza Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Prestiżowy przydział potrafi całkowicie zrujnować życie osobiste. Tak też się stało i w przypadku Kuby.
Ola - piękna prawniczka, również robiąca karierę (tylko w jej przypadku kariera ma wymierny efekt finansowy) wypowiedziała kontrakt małżeński. Jak to bywa u policjantów pracujących w „zabójcach”
z powodu stałej nieobecności męża, zbyt zajętego kolejnymi śledztwami, aby być poważnym partnerem w wychowaniu dwóch synów.
Komisarz Mortka uniósł się honorem i opuścił wspólne mieszkanie jak
stał, przyznając byłej już żonie połowę swoich dochodów jako alimenty. Tylko jak chce się mieć gest, to trzeba zarabiać, a pensje w tym biznesie powalające nie są. Jakubowi na życie zostaje jakieś półtora tysiąca złotych polskich, co
przy braku zamożnych rodziców skutkuje koniecznością wynajęcia współlokatorskiego pokoju
w mieszkaniu zajmowanym przez studentów.

HASHTAG - REMIGIUSZ MRÓZ

Nieoczekiwana przesyłka, którą odbiera w dziwnych okolicznościach
Tesa i próby rozwiązania jej przekazu prowadzą do odkrycia dziwnych,
tajemniczych zniknięć sprzed lat znanych osób oraz dziwnych epizodów z przeszłości Tesy (pobyt w szpitalu na oddziale psychiatrycznym,
zniknięcie ordynatora prowadzącego innowacyjne badania w temacie
osobowości dysocjacyjnej). W książkę wpleciona jest spora dawka wiedzy z zakresu psychopatologii, psychiatrii , filozofii Platona, zarządzania a przede wszystkim ciekawie przedstawione zostały tajniki świata
finansów nieobce prawie każdemu (banki, kredyty itp.) .Oczywiście biorąc pod uwagę już sam tytuł thrillera szeroko przedstawiona została
rola internetu, urządzeń mobilnych i portali społecznościowych w naszym życiu, jako narzędzia szerokiej manipulacji i braku prywatności.
Powieść składa się z trzech części, każda szokuje i zaskakuje, czytelnik odnosi wrażenie, że jest
pozytywnie manipulowany. Mimo pozornego chaosu całość jest spójna a zakończenie trudne
do przewidzenia.

APARTAMENT W PARYŻU - GUILLAUME MUSSO

Paryż, pracownia malarska ukryta w pełnym zieleni zaułku. Madeline
właśnie ją wynajęła, żeby odpocząć i cieszyć się samotnością. W wyniku
nieporozumienia w to samo miejsce trafia Gaspard, młody pisarz ze Stanów Zjednoczonych, który chce w spokoju popracować nad nową książką. Los skazuje tych dwoje wrażliwych samotników na dzielenie jednej
przestrzeni życiowej. Pracownia należała do słynnego artysty, Seana
Lorenza; we wnętrzu wciąż widać jego fascynację kolorami i światłem.
Pogrążony w smutku po śmierci syna malarz zmarł rok wcześniej, pozostawiając po sobie trzy obrazy, które wkrótce przepadły bez wieści. Madeline i Gaspard, zafascynowani geniuszem i zaintrygowani tragicznym
losem poprzedniego lokatora, postanawiają połączyć siły, aby odzyskać
te niezwykłe malowidła. Zanim odkryją sekret Seana Lorenza, będą musieli zmierzyć się z własnymi demonami, a prowadzone przez nich śledztwo na zawsze odmieni ich życie.

ŻMIJOWISKO - WOJCIECH CHMIELARZ

Grupa trzydziestolatków, przyjaciół ze studiów, co roku wyjeżdża wspólnie ze swoimi rodzinami na wakacje. Tym razem trafiają do zagubionej
wśród jezior i lasów agroturystyki w niewielkiej wsi Żmijowisko. Bawią
się jak zwykle – odreagowując stres szybkiego wielkomiejskiego życia.
Jest alkohol, są narkotyki. A także skrywane od lat urazy, dawne uczucia i wzajemne pretensje. Podczas jednej z mocno zakrapianych imprez
ktoś kogoś prawie topi. Wywiązuje się kłótnia, podczas której otwierają
się dawne rany. Następnego dnia córka jednej z par, piętnastoletnia Ada,
znika. Pomimo poszukiwań nikomu nie udaje się jej odnaleźć. Rozpływa się w powietrzu. „Żmijowisko” to opowieść o tragedii, która niszczy.
O rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. Uczuciach, które trwają pomimo mijających lat i nie niosą
pocieszenia. Zdradzie, bólu i miłości. Strachu, zbrodni i karze. O tym, ile jesteśmy w stanie zrobić dla naszych dzieci i jak wiele nas to kosztuje.

Myśl
Nie pytaj o konsekwencje, gdy chcesz coś zrobić,
bo nigdy tego nie dokończysz.
Erich Maria Remarque

Uśmiechnij się

– Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
– To bardzo mądre ptaki – odpowiada Jaś.
– A to dlaczego?
– Bo odlatują do ciepłych krajów jak się rozpoczyna rok szkolny.

Morze Północne, dmie lodowaty wicher. Na pokładzie statku stoi dwóch marynarzy.
- W taką pogodę z gołą głową? Gdzie masz swoje nauszniki?
- Od czasu nieszczęśliwego wypadku już ich nie noszę.
- Jakiego nieszczęśliwego wypadku?
- Kumpel zapraszał na wódkę, a ja nie słyszałem.

– Karol, kto cię poznał z twoją żoną? – pyta kolega.
– To był przypadek. Nawet nie mam kogo winić.

Kazio i Krzyś mają takie same wypracowania.
– Dlaczego? – pyta pani.
– Bo on kupił ode mnie prawa autorskie – odpowiada Krzyś.

Zataczający się pijaczek zaczepia w parku młodego mężczyznę.
- Paaniee, gdzie jaa jesstem???
- W Łodzi.
- W łodzii to jaa wiem, ale na jakim oceanie!!!???

W komisariacie przesłuchiwani są dwaj mężczyźni.
– Gdzie pan mieszka? – pyta policjant pierwszego.
– Ja nie mam domu.
– A pan? – pyta drugiego.
– Ja mieszkam naprzeciw kolegi!

Kowalskiemu zepsuł się telewizor. Czekając na przybycie mechanika rozejrzał się po
pokoju i spojrzawszy na syna woła: Jezu! Jasiek! Ale ty urosłeś!

Sędzia do oskarżonego: Dlaczego zabrał pan cudzy samochód?
– Bo stał koło cmentarza i myślałem, że właściciel nie żyje.

MAŁA BALETNICA - WIKTOR MROK

Współczesna Rosja. Do brutalnego zabójstwa kobiety zostaje przydzielona ekipa moskiewskiej policji pod dowództwem major Alony. Grupa
śledcza stopniowo łącząc fakty odkrywa powiązanie zamordowanej z produkcją dziecięcej pornografii. Coraz dalsze zagłębianie się w temat ujawni związki ze zdarzeniami z przeszłości, których początki sięgają lat 90.
Śledztwo z dnia na dzień utrudnia się. Zamieszanie polityków i byłych
agentów KGB, zwiastuje głośny skandal, jednak pojawia się tajemniczy
mściciel, który nie pozwoli, aby sprawa wypłynęła na światło dzienne.
Mała baletnica to nic innego jak kryminał, w którym autor ukazuje rozwój
tzw. child porn industry oraz pracę grupy śledczej, która doprowadziła
do jego zakończenia. Autor oferuje nam szczegółowy zapis dochodzenia, dzień po dniu, w którym każdy jeden trop i poszlaka będą dokładnie
analizowane. Niewątpliwie tym co wyróżnia dzieło Mroka na tyle innych kryminałów jest fakt,
że wiele niewiadomych dla policjantów zajmujących się tą sprawą, dla nas nie stanowi zagadki.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
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lat miała najstarsza drużyna oldbojów z OSP Zabełków,
która wzięła udział w zawodach pożarniczych

