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Tyle razem dróg przebytych...
50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego to wyjątkowa
okazja do podsumowań i refleksji, bo choć na początku
życia małżeńskiego jest zawsze wesele, to przecież w ciągu
tych pięćdziesięciu lat były także smutki, kłopoty, trudy,
pot i łzy. Takie jest każde życie małżeńskie, lecz nie wszyscy
małżonkowie potrafią – tak, jak nasi jubilaci – zwycięsko
wyjść z doświadczeń, jakie niesie życie, dając przykład
młodemu pokoleniu wzajemnego szacunku, zrozumienia,
wierności i miłości.
Czytaj na stronie 8-9
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Wyniki wyborów samorządowych

W GMINIE KRZYŻANOWICE
Grzegorz Utracki wygrał  Tworków: Grzegorz Utracwybory, zdobywając 2643 głosy,
ki - 634, Adam Smyczek - 289
i przez kolejne pięć lat będzie
 Zabełków: Grzegorz Utracwójtem gminy Krzyżanowice.
ki - 174, Adam Smyczek - 139
Kontrkandydat Adam Smyczek
zdobył 1591 głosów.
W nowej Radzie Gminy
W tegorocznych wyborach Krzyżanowice zasiądą:
samorządowych frekwencja
Małgorzata Janda, Tworwyborcza w gminie Krzyżano- ków (KWW Mieszkańców Gmiwice była rekordowa – wynio- ny Krzyżanowice), Andrzej Busła 47,52 %.
lenda, Tworków (KWW Grzegorza Utrackiego), Oliwer Huptaś,
Wyniki w okręgach
Tworków (KWW Mieszkańców
 Bieńkowice, Bolesław: Grze- Gminy Krzyżanowice), Brugorz Utracki - 303, Adam non Chrzibek, Tworków (KWW
Smyczek – 340
Grzegorza Utrackiego), Józef
 Chałupki: Grzegorz Utrac- Staś, Roszków (KWW Grzegoki - 318, Adam Smyczek - 233 rza Utrackiego), Hubert Fich Krzyżanowice, Roszków: na, Krzyżanowice (KWW MieszGrzegorz Utracki - 708, kańców Gminy Krzyżanowice),
Adam Smyczek - 379
Walter Bożek, Krzyżanowice
 Owsiszcze, Nowa Wioska: (KWW Grzegorza UtrackieGrzegorz Utracki - 335, go), Roman Cwik, Bieńkowice
Adam Smyczek - 113
(KWW Grzegorza Utrackiego),
 Rudyszwałd: Grzegorz Walter Witeczek, Bieńkowice
Utracki - 171, Adam Smy- (KWW Grzegorza Utrackieczek - 98
go), Barbara Szymczyna, Bo-

lesław (KWW Mieszkańców
Gminy Krzyżanowice), Roman Kaczor, Chałupki (KWW
Grzegorza Utrackiego), Izabela Topa, Chałupki (KWW Grzegorza Utrackiego), Piotr Minkina, Owsiszcze (KWW Grzegorza Utrackiego), Beata Płaczek,
Rudyszwałd (KWW Grzegorza
Utrackiego), Artur Nawrocki,
Zabełków (KWW Mieszkańców
Gminy Krzyżanowice).
W Radzie Powiatu gminę
Krzyżanowice reprezentować
będą Grzegorz Swoboda z Tworkowa i Ewa Widera z Chałupek
(Razem Dla Ziemi Raciborskiej)
oraz Łukasz Mura z Owsiszcz
(PiS).
PKW zamieściła już oficjalne wyniki wyborów do Sejmiku
Śląskiego, zasiądzie tam dwóch
mieszkańców powiatu raciborskiego - Henryk Siedlaczek z PO
i Michał Woś z listy PiS.
(tb)

W poszukiwaniu
minionego czasu

Krzyżanowice » Tak zatytułowana jest wystawa fotograficzna, którą można było oglądać do 18 października w sali
narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło w środę

3 października po południu. Zainteresowanie było spore, na
wystawę przyszli autorzy zdjęć
i mieszkańcy gmin zaangażowanych w projekt.
Przybyli na wystawę mieszkańcy wysłuchali krótkiego

koncertu muzycznego w wykonaniu Zygmunta Popeli z Bieńkowic (saksofon) i Łukasz Fulneczka z Krzyżanowic (klawisze).
Projekt „W poszukiwaniu minionego czasu/ Hledání ztra-
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Drodzy Mieszkańcy

Zgodnie z definicją ustawową samorząd to wspólnota
mieszkańców na określonym
terenie, w naszym przypadku
Gminy Krzyżanowice. 21 października nasza wspólnota zdecydowała, kto będzie sprawował władzę uchwałodawczą
i wykonawczą. Na kolejną kadencję, tym razem pięcioletnią,
powierzono mi funkcję wójta.
Przyjmuję to z wielką radością
i wdzięcznością, ale i pokorą.
Istotą pracy samorządowej jest
bowiem służba. W tej służbie
trzeba się kierować potrzebami
mieszkańców. Wybory to świetna okazja, by uaktualnić wiedzę
na ten temat. Poznać bolączki,
wysłuchać uwag, nieraz cierpkich. Taka jest istota demokracji, by do każdego głosu podchodzić ze zrozumieniem i szacunkiem. Dziękuję za wszystkie słowa, a szczególnie te krytyczne,
bo szczerość ma zawsze ogromną wartość.
Niezwykle cenne były dla
mnie przedwyborcze spotkania. Pozyskaliśmy wiedzę, którą
teraz musimy dobrze spożytkować. Życie niesie z sobą coraz to
nowe wyzwania. Z jednej strony
możemy być dumni z naszego
dotychczasowego dorobku, ale
z drugiej czeka nas ogrom pracy w obszarze infrastruktury
komunalnej, w dziedzinie społecznej, oświatowej i kulturalnej.
Gmina Krzyżanowice wciąż musi być liderem w powiecie. Ma-

my tam trzech silnych radnych.
Liczymy nadal na aktywność
różnych środowisk naszej społeczności. Czeka nas wdrożenie
nowych pomysłów. Należy do
nich karta mieszkańca gminy
Krzyżanowice. To jeden z elementów inwestowania w gminny kapitał ludzki. Czyste powietrze, gospodarka wodno-ściekowa, remonty dróg, wyższe standardy oświatowe, zacieśnienie
i rozwijanie współpracy zagranicznej, nowe projekty unijne,
rozwój lokalnego produktu turystycznego, wzmocnienie po-

tencjału gospodarczego, kompetencji biznesowych młodego pokolenia, rozbudowa bazy
sportowo-rekreacyjnej - to kolejne zadania.
Jestem przekonany, że jako samorząd znów osiągniemy
sukces, a za pięć lat dorobek tej
kadencji będzie naszą wspólną
zasługą i dumą.
Gratuluję też wszystkim radnym i wierzę, że teraz wspólnie będziemy realizować ważne cele.
Grzegorz Utracki
Wójt Gminy Krzyżanowice
były się warsztaty fotograficzne, został wydany też wspólny,
czesko-polski kalendarz, który
został rozdany podczas otwarcia wystawy.
Jednym z elementów kończących projekt są wystawy
wielkoformatowych fotografii
- zarówno historycznych, jak
i współczesnych - powstałych
w ramach warsztatów fotograficznych.
(tb)

ceného času”, który realizują wspólnie gminy Krzyżanowice, Krzanowice, Kietrz oraz
Sdružení obcí Hlučínska, jest
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG
V - A Republika Czeska – Polska
2014-2020.
W ramach działania zbierane
były historyczne fotografie, od-

Nowy defibrylator dla ambulansu

pogotowia w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » Nowy defibrylator kliniczny LIFEPAK15,
zakupiony przez samorząd gminy Krzyżanowice, został przekazany stacji pogotowia ratunkowego w Krzyżanowicach. Urządzenie będzie na wyposażeniu
karetki pogotowia, obsługującej
przede wszystkim gminę Krzyżanowice, ale także powiat raciborski i wodzisławski.
Przekazanie sprzętu odbyło się przy Ośrodku Zdrowia

w Krzyżanowicach w poniedziałek 1 października. Przy
przekazaniu obecny był dyrektor szpitala Ryszard Rudnik,
pielęgniarka oddziałowa pogotowia ratunkowego Alicja
Skowronek, kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach Ewelina
Starosta-Piłat oraz wójt gminy
Grzegorz Utracki. Niestety nie
było zespołu ambulansu, któ-

ry w tym czasie wyjechała do
chorego.
Nowy defibrylator kliniczny
LIFEPAK15 kosztował 60 tys.
zł. To sprzęt zaliczany do najnowocześniejszych urządzeń
tej klasy. Posiada liczne funkcje
monitorowania parametrów życiowych, posiada też modem do

teletransmisji zapisu EKG do
ośrodków kardiologii inwazyjnej.
Dwa lata temu do Krzyżanowic trafił nowy ambulans, zakupiony przez Śląski Urząd Wojewódzki dla pogotowia w Raciborzu. Z budżetu gminy dofinansowano wówczas jego wyposażenie.
(tb)
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Nauczyciele dyplomowani

Dzień Edukacji Narodowej
Tworków » Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej 16 października w Centrum Kultury
w Tworkowie spotkali się nauczyciele czynni zawodowo,
emeryci, a także pracownicy
związani z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi gminy
Krzyżanowice. Serdeczne życzenia obecnym na uroczystości,
jak i tym, którzy na spotkanie
przybyć nie mogli złożyli dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek,
wójt gminy Grzegorz Utracki,
wójt senior Wilhelm Wolnik oraz
prezes ZO ZNP w Krzyżanowicach Alicja Wróblewska.
Podczas uroczystości gratulacje otrzymali nauczyciele,
którzy uzyskali wyższy stopień
awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Kinga Misz, Weronika Wy-

Dyrektorzy wyróżnieni Nagrodą Wójta Gminy

cisk i Janusz Mokrosz ze Szoły Podstawowej w Chałupkach,
Ewa Boriński ze Szkoły Podstawowej w Zabełkowie, Piotr
Hluchnik i Krzysztof Popławski
ze Szkoły Podstawowej w Krzy-

żanowicach, Monika Prusowska
i Aleksandra Kucybała ze Szkoły Podstawowej w Tworkowie,
Adriana Otawa i Beata Kubny
z Przedszlola w Bieńkowicach.
Tytuł nauczyciela miano-

wanego uzyskała Emilia Machowska ze Szkoły Podstawowej w Tworkowie.
Każdego roku przy okazji
obchodów DEN nagrody za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
przyznaje Wójt Gminy Krzyżanowice. W tym roku wyróżnienia otrzymali: Barbara Somerla
– dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach, Beata Bobrowska –
dyrektor Przedszkola w Tworkowie, Barbara Tomczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Chałupkach oraz Dariusz
Krawczyk – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bieńkowicach.
Podczas uroczystości gratulacje i kwiaty otrzymały Danuta
Janoch ze Szkoły Podstawowej
w Tworkowie i Maria Gołąbek ze
Szkoły Podstawowej w Chałupkach, uhonorowane Medalami
Komisji Edukacji Narodowej.
Ponadto dyrektorzy poszczególnych przedszkoli i szkół uhonorowali nagrodami swoich pracowników.
Pożegnano również nauczycieli odchodzących na emeryturę: Gabrielę Fulneczek z Przedszkola w Krzyżanowicach, Eleonorę Rudek, Danutę Krupę
i Marię Adamczyk ze Szkoły
Podstawowej w Krzyżanowicach oraz Gabrielę Wiśniowską
ze Szkoły Podstawowej w Zabełkowie.
Dla pracowników oświaty,
zgromadzonych w sali Centrum
Kultury, z mini recitalem wystąpiła Justyna Bulenda – utalentowana wokalnie uczennica
tworkowskiej szkoły.
(tb)

Zacznij od Bacha

– Zbigniew Wodecki Tribute Band
Piosenki Zbigniewa Wodeckiego nucą kolejne pokolenia. Wielkim muzycznym talentem zachwycił się także mysłowiczanin Karol Berger. Postanowił
oddać hołd swojemu idolowi, zakładając zespół Zacznij od Bacha – Zbigniew Wodecki Tribute Band.
Zacznij od Bacha – Zbigniew Wodecki Tribute Band to projekt muzyczny powstały w grudniu 2017 roku w Krakowie, ponieważ to właśnie tam
studiuje Karol Berger. W repertuarze mają nie tylko najsłynniejsze hity
Zbigniewa Wodeckiego, ale także utwory, o których większość z jego słuchaczy zapewne zdążyła już zapomnieć.
Przygotowując swoją wersję piosenek mistrza, muzycy starali się jak
najwierniej oddać jego twórczość. Wokalista pracował nad brzmieniem
głosu, a pozostali członkowie zespołu nad tym, by dźwięki ich instrumentów przypominały muzykę lat 70. zeszłego stulecia.
Dodanie nieco nowoczesnych brzmień sprawia, że koncert wzbudza
zainteresowanie również wśród młodszych odbiorców. Dzięki czemu
muzycy pielęgnują pamięć o Zbigniewie Wodeckim wśród młodszego
pokolenia.

Nauczvcielki uhonorowane Medalami Edukacji Narodowej

Nauczycielka mianowana
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Zadania inwestycyjne w gminie
Polowa i Relaksowa
w Chałupkach odebrane

Zakończyła się przebudowa
ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach. W ramach inwestycji
wymieniono istniejące warstwy
konstrukcji nawierzchni, ujednolicono jezdnię do szerokości 4,5 – 5 m, obustronnie zabudowano krawężniki na całej
długości jezdni, przebudowano zjazdy do posesji. Pobocze
utwardzono tłuczniem, wybudowana została kanalizacja
deszczowa z odprowadzeniem
do istniejących ciągów kanalizacji deszczowej.
Wartość zadania wyniosła
1.029.329,80 zł sfinansowane
w całości z budżetu gminy.

Otwarte Strefy
Aktywności

Na ternie gminy Krzyżanowice oficjalnie zostały odebrane dwa nowe obiekty w ramach
Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy
Aktywności (OSA), edycja 2018
dofinansowane przez Ministra
Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
W Krzyżanowicach w ramach programu wykonano si-

łownię plenerową oraz strefę
Ścieżka rowerowa o długości jowej 45 poza pasem drogowym.
relaksu na skrzyżowaniu ulic ponad 1,4 km, szerokości 3,5 m Zakończenie budowy ścieżki
i nawierzchni asfaltowej wyko- planuje się w przyszłym roku.
Moniuszki i Akacjowej.
W Bieńkowicach przy szkole nana będzie wzdłuż drogi krawykonano siłownię plenerową,
strefę relaksu oraz plac zabaw.
Całkowita wartość inwestycji obejmująca dwa obiekty na
terenie gminy Krzyżanowice:
145.745,80 zł. Kwota dofinansowania ze środków FRKF:
71.561,19 zł.

Ścieżki rowerowe

Trwają prace związane z budową odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78
w miejscowości Chałupki w ramach projektu „Udostępnienie
Odry i Olzy”. Koszt inwestycji
to 553.328.29 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach inwestycji przewidziana jest budowa ścieżki
rowerowej wraz z chodnikiem,
o nawierzchni z betonu asfaltowego w pasie DK 78 Zabełków
– Chałupki, pomiędzy ul. Łąkową w Chałupkach, a ul. Młyńską
w Zabełkowie o długości 833,6 m
i szerokości 3,5 m.
Trwają procedury przetargowe związane z budową ścieżki
rowerowej pomiędzy Krzyżanowicami a Tworkowem. Ofertę złożyło ośmiu wykonawców.

KORZYSTAMY Z BUDŻETU WOJEWÓDZKIEGO
Bolesław

Projekt pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości
Bolesław” został zrealizowany
w 2018 roku. W ramach zadania zagospodarowano centrum
wsi Bolesław poprzez utwardzenie terenu z kostki brukowej
i kamiennej, wykonaniu nasadzeń skarpy okalającej skwerek, montażu obiektów małej
architektury (altanka ogrodowa, siedziska z bali, ławka parkowa i kosz na śmieci). Koszty
całkowite realizacji zadania to
36.689,84 zł. Wysokość pomocy
finansowej ze środków budżetu
Województwa Śląskiego na realizację zadania to 17.978,00 zł.
Zadanie jest współfinansowane przy pomocy środków
z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

tlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie”
został zrealizowany w 2018 roku. W ramach zadania kompleksowo wyposażono w meble nowo powstałą świetlicę wiejską
w Rudyszwałdzie, zakupiono
m.in. stoły konferencyjne, koRudyszwałd
mody, szafy, biurko, regały
Projekt pn. „Budowa placu z drzwiami przesuwnymi, szafki,
zabaw oraz wyposażenie świe- wieszaki, stoły do zajęć świetli-

cowych, meble do zaplecza kuchennego i socjalnego itd. Dodatkowo na terenie placu przy
świetlicy wiejskiej zbudowano
plac zabaw - jeden element zabawowy służący uczestnikom
zajęć świetlicowych jak również wszystkim mieszkańcom
sołectwa Rudyszwałd. Koszty
całkowite realizacji zadania to
79.900 zł. Wysokość pomocy finansowej ze środków budżetu
Województwa Śląskiego na realizację zadania to 39.151 zł.
Zadanie jest współfinansowane przy pomocy środków
z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.
Info: Referat Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych
i Promocji

ROŚLINY INWAZYJNE

Projekt pn. „Jak postępować
z gatunkami inwazyjnymi roślin
na Hluczyńsku i w polskich gminach” realizowany jest w polsko-czeskim partnerstwie tj.
Związku Gmin Hluczyńska
i polskich gmin: Krzyżanowice, Kietrz i Pietrowice Wielkie.
W okresie od kwietnia 2018 r. do
czerwca 2019 r. w granicach administracyjnych gminy Krzyżanowice zostają prowadzone
działania mające na celu oznaczenie na mapach miejsc występowania gatunków roślin inwazyjnych takich jak barszcz
Sosnowskiego, rdestowiec japoński zwany też rdestem ostrokończystym itp. Mapowanie ww.
gatunków wykonają specjalnie
do tego przeszkoleni eksperci.
Dodatkowo zostaną zrealizowane następujące działania:
 Tworzenie map z występowaniem gatunków inwazyjnych
 Pokaz likwidacji gatunków
inwazyjnych
 Organizacja warsztatów na
temat gatunków inwazyjnych
 Przygotowanie fachowych
tekstów do materiałów informacyjnych
 Druk materiałów informacyjnych
Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0
/16_013/0000662 pn. „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach” jest współfinansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu
państwa w ramach „Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu
Silesia” w Programie Interreg
V – A Republika Czeska - Polska
2014 – 2020.

http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu/pl/
Info: Referat Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych
i Promocji
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Ostatnia sesja Rady Gminy

PODSUMOWANIE
KADENCJI SAMORZĄDU

Kolejna sesja Rady Gminy
Krzyżanowice odbyła się 17 października i była ostatnią sesją
kadencji samorządu 2014/2018.
Wójt Grzegorz Utracki podsumował czteroletni okres zadań
społeczno-gospodarczych realizowanych przez samorząd
gminy. Przekazał również informację o stanie finansów gminy
oraz w jaki sposób realizowane
były uchwały oraz zadania, które w trakcie kadencji pojawiały
się i należało je na bieżąco rozwiązać. - Na pewno oceny naszej
działalności dokonają też mieszkańcy – stwierdził wójt – mam
nadzieję, że dokonają jej na podstawie obiektywnych i rzeczywistych informacji i obserwacji.
W ocenie wójta gminy kadencja 2014-2018 została prze-

pracowana rzetelnie i solidnie.
Znacznie zwiększyła się ilość
zadań inwestycyjnych do wykonania, ale także zwiększyły
się środki finansowe (krajowe
i unijne) pozyskiwane z sukcesem poza budżetem gminy, dzięki którym realizacja tych zadań
jest możliwa.
Wójt podkreślił, że nie byłoby to możliwe gdyby nie praca
wielu osób na różnych stanowiskach – pracowników Urzędu Gminy, GZOKSiT, placówek
oświatowych, bibliotek i świetlic, organizacji działających
w gminie oraz mieszkańców.
Wiele projektów i dokumentacji na kolejne zadanie jest już
gotowych, czekają na pojawienie się odpowiednich programów i środków zewnętrznych,
które pomogą sfinansować kolejne inwestycje.

Samorząd stara się tworzyć
korzystne warunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, stosując ulgi i umiarkowaną politykę podatkową oraz rozwijać infrastrukturę, poprawiającą atrakcyjność inwestycyjną
gminy.
Przy czym przy niskich stawkach podatkowych, prowadzeniu wielu zadań, inwestowaniu
w infrastrukturę drogową, rolną,
sportową i rekreacyjną, inwestując w bezpieczeństwo mieszkańców (doposażenie straży pożarnych), realizując zadania społeczne (ośrodki zdrowia, stacja
Caritas, OPS), oświatowe (szkoły,
przedszkola, projekty edukacyjne) i kulturalne (wsparcie wszelkich imprez organizowanych dla
mieszkańców) – nadal utrzymujemy bardzo niskie zadłużenie
budżetu gminy.

Budowa zbiornika Racibórz

– SESJA RADY GMINY
Zgodnie z harmonogramem
prac Rady Gminy Krzyżanowice tematem wrześniowej sesji
była budowa zbiornika Racibórz.
Inwestycja realizowana na terenie czterech gmin powiatu raciborskiego i wodzisławskiego,
w tym na obszarze ponad 900
hektarów gminy Krzyżanowice.
Temat budowy zbiornika pojawia się w koncepcjach
na przełomie XIX i XX wieku,
w okresie kiedy zaczęto snuć
pierwsze plany budowy kanału Odra-Dunaj. Kilka groźnych powodzi na górnej Odrze
w okresie powojennym przyczyniło się do powstania koncepcji budowy dwóch zbiorników
zlokalizowanych w górnym odcinku Odry pomiędzy Chałupkami i Raciborzem. Ostateczna wersja powstała w latach 70.
XX wieku, kiedy to ustalono, że
wybudowane zostaną dwa suche zbiorniki: polder Buków
i zbiornik Racibórz Dolny. Pod
koniec lat 80. XX wieku rozpoczęto budowę polderu Buków
zdolnego przejąć 50 mln m3
wody, który ukończono w roku

2002. W roku 1997 nawiedziła
gminę powódź, określana jako
powódź stulecia. W trakcie powodzi i bezpośrednio po, tematem nadrzędnym były obietnice
na poziomie wszystkich szczebli władzy rządowej, dotyczące natychmiastowej konieczności budowy zbiornika Racibórz.
Niestety woda opadła, opadły
emocje i na kilka ładnych lat zapomniano o wszystkich obietnicach. W tym okresie trwały prace projektowe, wybór odpowiednich rozwiązań i poszukiwanie
środków na realizację. Był to
trudny okres dla gminy, ponieważ rozpoczęto procedury wykupu gruntów pod jego budowę.
Właściciele gruntów, zwłaszcza
z Bieńkowic, przez kilka lat nie
potrafili dojść do konsensusu
z inwestorem w sprawie wymiany gruntów. Dopiero intensywne działania obecnych
władz gminy doprowadziły to
tego, co przez wiele lat było niemożliwe do załatwienia, czyli
zapewnienie rolnikom z Bieńkowic gruntów zamiennych na
terenie Bieńkowic i w Tworko-

wie. Był to obszar prawie 100
hektarów ziemi ornej, którą pozyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych i przekazano wywłaszczanym rolnikom.
W roku 2013 wreszcie rozpoczęto budowę zbiornika Racibórz. Po wybudowaniu będzie
to największy tego typu obiekt
w Polsce. Jego pojemność wyniesie 185 mln m3 wody. Zapewni ochronę przeciwpowodziową
dla ponad 2,5 mln osób zamieszkujących szereg miast, m.in.
Racibórz, Kędzierzyn - Koźle,
Krapkowice, Opole, Brzeg, Oława, Wrocław oraz wsi położonych w trzech województwach:
śląskim, opolskim i dolnośląskim. Ochronę przed powodzią zyska obszar o powierzchni około 600 km2. Zbiornik będzie miał powierzchnię ponad
26 km kwadratowych. Czasza
polderu zostanie ukształtowana
przez wybudowanie zapór: czołowej i bocznych. Łączna długość obwałowań – 22 km, wysokość względna od 7 m do 10 m
nad poziomem terenu. Na wykonawcę zadania wybrano hisz-

Grzegorz Utracki podziękował sołtysom i radom sołeckim,
a przede wszystkim radnym
gminy za współpracę i wsparcie, za realizację wspólnie wytyczonych celów, jak również za:
„Konstruktywną krytykę, wymianę poglądów i dyskusje, podczas których musieliśmy wypracować wspólne decyzje dla
dobra gminy i jej mieszkańców”.
Dziękował radnym za zaangażowanie w sprawy najbliższego
środowiska, czyli sołectwa, ale
i całej gminy, za dostrzeganie
spraw w szerszej perspektywie,
nie skupiając się na wybranych
sołectwa czy grupach, aby rozwój gminy był wszechstronny.
– Dziękuję wszystkim, którzy w trakcie całej kadencji byli
aktywni, w rzeczowej i pragmatycznej dyskusji wspólnie potrafili znajdować rozwiązania,
pańską firmę Dragados, jednak
pod koniec 2016 RZGW Gliwice
rozwiązało umowę z winy wykonawcy. Przez rok trwały działania mające na celu rozliczenie
dotychczasowego wykonawcy,
wybór nowego oraz niezbędne
prace zabezpieczające. Pod koniec 2017 r. podpisano umowę
na dokończenie budowy z polsko-hiszpańskim konsorcjum
firm Budimex i Ferrovial Agroman. Budowa ma być zakończona z końcem 2019 r. Miejmy
nadzieję, że ten termin zostanie
dotrzymany, ponieważ pierwotny (koniec 2017r.) dawno już minął. W przerwie budowy zbiornika rozgorzała dyskusja na
temat zmiany jego charakteru
z okresowo zalewanego wodą
na zbiornik stale zapełniony, co
też było powiązane z dyskusją
w kwestii budowy drogi wodnej
Odra-Dunaj. Na dzisiaj nadal
budowany jest jednak polder,
czyli obiekt zalewany na czas
wystąpienia powodzi, z możliwością retencji wody maksymalnie przez około 90 dni.
Wpływ zbiornika na gminę
Krzyżanowice trudno dzisiaj
jednoznacznie określić. Wiadomo, że gmina utraciła dochody z podatku rolnego z powierzchni ponad 900 hektarów.
Do tego trzeba dodać około 400
hektarów polderu Buków, który będzie ściśle powiązany ze
zbiornikiem. Szkoda, że w odpowiednim czasie czyli przed

które potem realizowaliśmy –
zakończył swoje wystąpienie
wójt Grzegorz Utracki.
W dyskusji zabrali głos radni: Adam Machowski, Andrzej
Lipiec, Roman Kaczor i Emilia
Kubik, którzy zgodzili się z opinią wójta, że gmina zmieniła się
i nadal zmienia się na lepsze, co
jest zasługą nie tylko radnych,
ale całej grupy ludzi, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców
gminy. Szczere i otwarte rozmowy i dyskusje na trudne i ważne
tematy kończyły się wypracowaniem wspólnego stanowiska.
Emilia Kubik – przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gminy – podkreśliła prawidłowe wykonywanie budżetu gminy przez wójta i panią skarbnik,
wysoki wskaźnik inwestycyjny i
niskie zadłużenie.
Na zakończenie sesji sprawozdanie z kadencji samorządu przedstawił przewodniczący
Rady Gminy Brunon Chrzibek.
Poinformował, że Rada Gminy
w czasie swojej czteroletniej kadencji podjęła 339 uchwał. Podziękował za wzorowe i sumienne wypełnienie powierzonych
mandatów oraz dobry kontakt
ze swoimi wyborcami. Dziękował mieszkańcom za współpracę, sołtysom z radami sołeckimi
oraz wszystkim organizacjom
za wspólną realizację wielu zadań. - Wszyscy, którzy w sposób
czynny brali udział w realizacji
tych zadań w sposób godny zasługują na słowa podziękowania
– mówił przewodniczący rady. 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.
(tb)

około 10 laty nie rozpoczęto starań o uzyskanie rekompensaty
z tytułu utraconych dochodów.
Kiedyś było to naszym zdaniem
możliwe dzisiaj już raczej nie.
Mimo to obecne władze gminy
wspólnie z Lubomią i Kornowacem podjęły działania mające na celu wybudowanie kanalizacji ściekowej w ramach
budowy zbiornika na koszt inwestora. Temat trudny, jednak
nadal trwają rozmowy z Bankiem Światowym w tej kwestii.
Według analiz i obliczeń
powinno poprawić się bezpieczeństwo powodziowe w gminie, zwłaszcza w rejonie Łapacza i ujścia Psiny do Odry. Również w tej kwestii władze gminy podjęły działania mające na
celu korekty w projekcie, czego
efektem między innymi jest mały zbiornik retencyjny w rejonie ulicy Piaskowej na Łapaczu.
Wszystkie nasze oceny, przemyślenia i teoretyczne opracowania zostaną poddane weryfikacji po wybudowaniu zbiornika
i przejściu kilku fal powodziowych. Jesteśmy jednak przekonani, że zbiornik Racibórz
zapewni bezpieczeństwo powodziowe kilku milionom ludzi
oraz stanie się też atrakcją turystyczną napędzającą koniunkturę gospodarczą w gminach
sąsiadujących z jego lokalizacją.
Info: Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami

KRÓTKO
1 października
W Gołkowicach wójt Grzegorz Utracki uczestniczył w jubileuszu 10-lecia
Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota.
Podsumowano dorobek i podziękowano zaangażowanym w działalność LGD
osobom, wręczono statuetki i dyplomy uznania za aktywną działalność.
2-3 października
W Katowicach odbyło się Forum Kapitału i Finansów. Wójt gminy wziął
udział w debacie na temat transportu, budowy dróg i ścieżek rowerowych
z wykorzystaniem nowych technologii
oraz współpracy z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad.
3 października
Wójt Grzegorz Utracki wraz z zastępcą kierownika USC Dorotą Dwulecki
odwiedził najstarszą mieszkankę gminy Krzyżanowice panią Marię Piszczan z Bieńkowic, która obchodziła
104. urodziny.
W sali narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach otwarto wystawę fotografii
zorganizowaną w ramach projektu
transgranicznego pt: „W poszukiwaniu minionego czasu” - projekt realizowany ze Sdruzeni obci Hlucińska oraz
gminą Krzanowice i miastem Kietrz.
4 października
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z udziałem przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości
Michała Wosia.
W Katowicach wójt gminy uczestniczył w gali rozdania nagród w konkursie „Gmina na 6”, zorganizowanej przez Dziennik Zachodni. Podczas
gali wójt debrał certyfikat dla gminy
Krzyżanowice.
5 października
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył razem z Ewą Widerą (Referat
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji) w spotkaniu „Okrągłego stołu” Kraju Śląsko-Morawskiego w Ostrawie, w sprawie wymiany
doświadczeń w realizacji projektów
w polsko-czeskich euroregionach.
11 października
Wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca wójta Grzegorz Swoboda uczestniczyli w konferencji, zorganizowanej przez Wojewodę Śląskiego, dot.
zakończenia Samorządowego Roku
Rzeki Odry. Konferencja odbyła się
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
Nagrody w konkursie na plakat naukowy związany z Rokiem Odry otrzymali
uczniowie szkoły w Chałupkach oraz
Bieńkowicach.
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu
podsumowującym dożynki gminne
w Roszkowie, na którym podziękował
organizacjom za współpracę w organizacji gminnego święta plonów.
15 października
W Szkole Podstawowej w Tworkowie odbył się uroczystości związane
z Dniem Edukacji Narodowej połączone z poświęceniem nowego sztandaru szkoły. W uroczystości udział
wzięli m.in. wójt senior Wilhelm Wolnik, wójt gminy Grzegorz Utracki, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, radni
i sołtys Tworkowa.
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu
informacyjnym dot. rządowego programu „Czyste Powietrze”, zorganizowanym przez Ministerstwo środowiska i gminę Krzyżanowice, które odbyło się w świetlicy w Rudyszwałdzie.
Uczestniczyło około 100 osób.
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Łukasz Sbeczka w Sejmie
Łukasz Sbeczka z Owsiszcz,
uczeń Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 w Raciborzu, wziął udział
w XXIV sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży, która odbyła się 27
września 2018 r. w Warszawie.
„Posłowie pierwszego Sejmu

Niepodległej” to tegoroczny temat obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, wzorowanego na procedurach obowiązujących w prawdziwym parlamencie. SDiM
jest przedsięwzięciem edukacyjnym, konkursem, w którym
nagrodą dla najlepszych 230

dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach
w sali posiedzeń Sejmu.
W konkursie udział wzięli
uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Weronika
Janik (technik logistyk) z Zabełkowa i Łukasz Sbeczka (technik budownictwa) z Owsiszcz,
którzy znaleźli się w gronie
460. laureatów wybranych spośród uczniów reprezentujących
wszystkie regiony Polski.
26 września spod budynku
Kuratorium Oświaty w Katowicach wyruszył autokar z młodzieżą reprezentującą województwo śląskie. Po dotarciu do
Warszawy dokonano rejestracji
uczestników i wydania zaświadczeń o uzyskaniu mandatu posła. Wieczorem przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowano zwiedzanie miejsc pamięci, dotyczących

rozpoczęła się XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Porządek
obrad był następujący: wystąpienia zaproszonych gości, zadawanie pytań do Ministra Edukacji Narodowej, przedstawienie projektu uchwały w sprawie
spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny
pierwszych posłów II Rzeczpospolitej, dyskusja, w trakcie której jako dwunasty zabrał głos
Łukasz Sbeczka, głosowanie
nad poprawkami do projektu
uchwały oraz głosowanie nad
przyjęciem uchwały. Ostatecznie Sejm większością głosów
podjął uchwałę XXIV sesji SdiM.
Na zaproszenie wójta gminy i przewodniczącego rady, 17
października Łukasz Sbeczka
wystąpił podczas sesji podsumowującej kadencję 2014-2018.
Młody mieszkaniec Owsiszcz
przedstawił projekt, jaki zrealizował ze swoją koleżanką Weroniką Janik oraz podzielił się
polskiego parlamentaryzmu, tu, gdzie w Sali Kolumnowej od- wrażeniami i spostrzeżeniami
który obchodzi w tym roku 550 było się spotkanie z posłami klu- z pobytu w Sejmie oraz ze spotkania z czołowymi politykami.
– lecie. Następnego dnia młodzi bów parlamentarnych.
(opr. red.)
posłowie udali się do parlamenDokładnie o godzinie 10.00

Filary Ziemi Raciborskiej 2018
Miło nam poinformować czytelników, że Studio Sztuki Fryzjerskiej „Luiza” z Tworkowa
zostało wyróżnione nagrodą
Filar Ziemi Raciborskiej 2018
w kategorii rzemiosło.
Wyróżnienia co roku trafiają do firm, instytucji oraz osób
prywatnych przyczyniających
się do gospodarczego i społecznego rozwoju Raciborszczyzny.
REKLAMA

oraz spotkania z wybitnymi osobowościami i trenerami świata
fryzjerstwa. Studio Sztuki Fryzjerskiej Luiza to zespół profeStudio Sztuki Fryzjerskiej zmodernizowała i nadała mu sjonalistów, którzy wierzą, że
Luiza to firma z ponad 50-letnią, nowy charakter, przekształca- fryzjerstwo może być nie tylko
rodzinną tradycją. Historia jej jąc zakład w Studio Sztuki Fry- rzemiosłem, ale i sztuką na najsięga 1967 roku, kiedy to Luiza zjerskiej. Dbając o rozwój firmy wyższym poziomie. Statuetkę
Dudek otworzyła mały zakład kierowała się i do dziś kieruje odebrała Dagmara Siegmund,
fryzjerski w Tworkowie. Jako filozofią, która traktuje ten za- właścicielka salonu oraz Luiza
świetny fachowiec, rzemieśl- wód jako sztukę i wymagające Dudek, jego założycielka.
nik i edukator wyszkoliła kilku- zajęcie, które domaga się świe(opr. red.)
dziesięciu uczniów. W 2000 ro- żości i ciągłych inspiracji. Pomoku zakład przejęła córka Dag- gła jej kreatywność, ciekawość,
mara Siegmund, całkowicie go poszukiwanie nowych trendów

WIZUA

LIZACJ
A
GRATIS*

Z nami stworzysz wymarzoną łazienkę

Tworków ul. Raciborska 32
www.safer.pl

32 419 62 23
* szczegóły w salonie
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Panorama wojen śląskich
Kiedyś tworzenie panoram
było zjawiskiem bardzo popularnym. Do przedstawiania na
dziełach tych rozmiarów nadawały się szczególnie sceny bitew. Znana nam (choćby tylko
ze słyszenia) Panorama Racławicka ma wymiary 15x114 metrów. Trudno się więc dziwić, że
dzisiaj mało kto pokusi się o namalowanie obrazu o tak gigantycznych rozmiarach. Gmina
Krzyżanowice może pochwalić
się artystą, który podjął takie
wyzwanie. To krzyżanowicki artysta Bernard Adamczyk, i choć
jego dzieło nie jest tak imponujące (wymiarami) jak Panorama
Racławicka, to jednak zasługuje
na miano panoramy.

darzenie. Wiele osób tam się zebrało, które oglądały to widowisko, pogoda sprzyjała, zrobiłem
wtedy bardzo dużo fotoszkiców,
nakręciłem kilka filmików. Zrobiło to na mnie takie wrażenie,
że pomyślałem, że kiedyś muszę
coś z tego namalować.
Kiedyś?
Po dziesięciu latach dojrzałem do tego, aby namalować
sceny batalistyczne. Bo… stawiam sobie taki cel, że co roku
coś nowego chcę zrobić. Albo
były to obrazy, które pokazywałem już w Tworkowie – dialogi
z Archimboldem. Był też cykl
obrazów literkowych, kiedyś
tworzyłem portrety różnych filozofów z liter i ze słów, całych
maksym. Te teksty były cały
czas wypisywane, powtarzane
i utworzyły portret filozofa, który te maksymy wypowiadał, to
było w ubiegłym roku.
A w tym roku postanowiłem namalować panoramę tej
bitwy. Znam panoramy, które
robili wielcy znani malarze Styka, Kossak. Nie ma to żadnego
związku z nimi, ani tym bardziej
nie chcę z nimi rywalizować, bo
wiem jakie tam były wielkie zamierzenia, jakie były efekty, ale
spróbowałem zrobić coś swojego. To co odróżnia moje prace,
to jest fakt, że inscenizację, którą namalowałem oglądałem na
żywo, a żaden z tych malarzy nie
oglądał tej bitwy, którą malował.
Są to konkretni ludzie, którzy stali w ten, a nie inny sposób,
czasami te sceny są poskładane z dwóch lub trzech fotoszkiców i utworzona jest jakaś jedna
scenka. To wyróżnia moją panoramę. Muszę jeszcze dopracować krajobrazy, bo zdjęcia robione były z różnych miejsc podczas
tej bitwy, no i jeśli to ma być eksponowane jedno obok drugiego,
to tło musi do siebie pasować.

Twoją domeną jest grafika. Od
dłuższego czasu malujesz architekturę i pejzaże, ale malarstwo batalistyczne to coś
nowego. Co sprawiło, że podjąłeś się takiej pracy, i ile jest
tych obrazów?
Obrazów jest sześć, o wymiarach 100 na 130 cm, a cała ta
panorama ma metr na 7,80. To
są obrazy, które powstały pod
wpływem przypadkowego zdarzenia. Byliśmy na wakacjach
w okolicy Nysy, wybraliśmy się
na Kopę Biskupią. Ktoś nas
poinformował, że po drugiej
stronie w miejscowości Zlate
Hory jest inscenizacja bitwy
z XVIII wieku. Przeszliśmy do
tych Zlatych Hor i okazało się,
że faktycznie, wiele osób było
przebranych właśnie w mundury i stroje z epoki – co kilka
lat okoliczni mieszkańcy zbierają się, by odegrać scenę bitwy z przeszłości. Była to bitwa
pomiędzy wojskami króla Prus
Fryderyka II Wielkiego a armią
cesarzowej Austrii Marii Teresy Habsburg. Która nawiasem
mówiąc była prababcią księżnej Mechtilde Lichnowsky, żony Karla Maxa, która żyła w naszym pałacu w Krzyżanowicach. Jak długo malowałeś te sześć
Było to bardzo ciekawe wy- obrazów?

Każdy z nich od 15 do 20 godzin. Dosyć szybko to poszło.
Malowałem od marca do początku września.
Chcesz je gdzieś wystawić?
Myślę, że to jest tak poważne
działanie plastyczne, że mogę
wszędzie pokazać. Każde muzeum, chętnie by pokazało, bo
kto dzisiaj maluje takie batalistyczne obrazy? Myślę o muzeum w Zlatych Horach, może
w Klimkowicach koło Ostrawy
i najbliższych placówkach kultury.
Co jeszcze jest ciekawe,
że jest to inscenizacja bitwy
z XVIII-wiecznych wojen śląskich. Bitwa rozegrała się
w 1779 roku. Uczestniczyło
w niej 500 żołnierzy austriackich
i około 12000 pruskich. Austriacy zajęli dogodne pozycje na polu bitwy i odnieśli zwycięstwo
nad przeważającymi siłami wroga, ponosząc niewielkie straty - 6. żołnierzy – przy 1000. poległych żołnierzy pruskich. Po
podpisaniu pokoju, Śląsk przeszedł spod panowania austriackiego pod panowanie pruskie.
Nie wiadomo dlaczego Austria
poszła na tak dalekie ustępstwa
i oddała Śląsk Prusom. Było to
znaczące wydarzenie, dotyczące naszej przyszłości i ziem, na
których obecnie mieszkamy.
Nigdy nie malowałeś takich
dużych batalistycznych obrazów?
Takich batalistycznych nigdy.
Chciałem się też zmierzyć i z takim tematem, i myślę, że nieźle
to wyszło. Nikt jeszcze nie oglądał panoramy, wszystkich obrazów razem. Zawsze jak komuś
pokazuję to jeden lub dwa. Nigdy też razem nie były ustawione, bo w moim mieszkaniu nie
ma na to warunków.
Co jeszcze odróżnia moje obrazy od takich panoram – one są
malowane jako części, a panoramy były malowane jako całość.

Bernard Adamczyk urodził się w 1959 r. w Wodzisławiu Śl. W 1983 r. ukończył studia plastyczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Przez 25 lat pracował jako nauczyciel plastyczki
w szkole w Krzyżanowicach oraz jako instruktor w placówkach kultury. Prowadzi działalność
artystyczną z grafiki, malarstwa i rysunku. Uczestniczył w wielu indywidualnych i zbiorowych
wystawach w kraju i za granicą. W latach 2004-2010 prowadził międzynarodowe plenery malarskie. Maluje krajobrazy z najbliższej okolicy i rysuje kompozycje fantastyczne. Prace Bernarda Adamczyka znajdują się w kilku muzeach w Polsce (Ostrów Wlkp., Warszawa, Kalisz, Antonin) oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Grecji
i USA i Szwajcarii. Za swoją działalność artystyczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.:
na Międzynarodowym Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu w Ostrowie Wielkopolskim,
na XVIII Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha w Rybniku, Nagroda Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury.
Ale wiadomo, wielkie panoramy nie były eksponowane w jakimś jednym miejscu na stałe,
czasem dwie trzy ekspozycje,
i koniec. Potem nie wiedzieli co
z tym zrobić, więc cięli je na kawałki i sprzedawali. A tutaj jest
odwrotnie namalowane – w częściach, a może być ułożone jako
całość. To bardziej praktyczne.
Jak są takie warunki, jakie ja
mam w domu, to jest to najlepsza forma, chociaż i tak obrazy
zajmują dużo miejsca, nawet
poskładane.

coś malowałem. Przez ostanie
lata głównie maluję, bardziej
kręcą mnie krajobrazy, szczególnie te z najbliższej okolicy
i letnich podróży po Polsce i zagranicy. Mam takie pewne zasady do tworzenia – kilka lat temu
postanowiłem sobie, że w ciągu
roku muszę namalować 12 obrazów w plenerze, tyle ile jest
miesięcy, to minimum. A w ogóle tyle obrazów, ile jest tygodni
w roku czyli 52. Na razie mi się
to udaje.

lowałem gdzieś 715 obrazów.
No… powiedzmy obrazków, bo
są mniejsze, większe. Niektóre
są duże, niektóre są małe takie
20 na 30 cm.
Panoramę już skończyłeś,
powoli zbliża się koniec roku. Myślisz już o nowym projekcie? Masz coś w planach?
Na razie nic konkretnego.
Taki pomysł przychodzi pod
wpływem jakiegoś impulsu, często nieoczekiwanie.

Kiedy przeszedłeś na takie
malarstwo olejne wielkoformatowe? Przedtem zajmowałeś się głównie grafiką.
Zajmowałem się głównie
grafiką i rysunkiem, czasem

Niemożliwe!
Zaczęło się to w 2004 roku,
kiedy mieliśmy pierwsze plenery malarskie, zorganizowane przez GZOKSiT w Tworkowie. Od tego czasu zacząłem
intensywnie malować, i nama-

połączone chóry zaśpiewały –
pod dyrekcją Kornelii Pawliczek-Błońskiej – pieśń „Przez
pola i dąbrowy”.
Organizatorami XXVII Festi-

walu Pieśni Chóralnej do słów rostwo Powiatowe, Urząd MiaJ. von Eichendorffa byli: Towa- sta Racibórz oraz Raciborskie
rzystwo Społeczno-Kulturalne Centrum Kultury.
(tb)
Niemców Woj. Śląskiego, Ślaski
Związek Chórów i Orkiestr, Sta-

Dziękuję za rozmowę i życzę
ciekawych, spełnionych pomysłów.
Z Bernardem Adamczykiem
rozmawiała Teresa Banet

Chór z Krzyżanowic zdobył
drugie miejsce na festiwalu
W sobotę 20 października
w Raciborskim Centrum Kultury po raz 27. odbył się Festiwal
Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Eichendorffa. Wzięło
w nim udział dziewięć chórów.
W tym roku nagroda główna
(Grand Prix) powędrowała do
raciborskiego Młodzieżowego
Chóru Bel Canto pod dyrekcją

Marcelego Reszki.
Na scenie Raciborskiego
Centrum Kultury wystąpił także Chór św. Anny z Krzyżanowic pod kierunkiem Leonarda Fulneczka, zajmując drugie
miejsce.
Zgodnie z regulaminem festiwalu uczestnicy musieli zaprezentować dwie pieśni do

słów Joespha von Eichendorffa, w tym jedna musiała być zaśpiewana w języku ojczystym
poety, czyli po niemiecku. Krzyżanowicki chór zaśpiewał Pożegnanie lasu do muzyki Feliksa
Mendelssohna i „Wenn schon
alle Vögel schweigen” do muzyki Fritza Jesslera.
Na zakończenie festiwalu
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Tyle razem dróg przebytych...
W czwartek 11 października
w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach odbyła się uroczystość,
mającą na celu uhonorowanie
szanownych jubilatów medalami za długotrwałe pożycie małżeńskie, nadawanymi przez prezydenta RP.
Wójt gminy Grzegorz Utracki
oraz zastępca kierownika USC
Dorota Dwulecki złożyli jubilatom słowa uznania i szacunku
oraz życzyli jeszcze wielu wspólnie przeżytych lat, zdrowia i pogody ducha, w imieniu swoim

oraz wszystkich mieszkańców
gminy, gratulując małżonkom
tak długiego i zgodnego pożycia. Dostojni jubilaci zostali uhonorowani medalami i dyplomami oraz obdarowani kwiatami
i upominkami.
Po wzniesieniu symbolicznego toastu i gratulacjach goście
wysłuchali koncertu muzycznego. Dla jubilatów wystąpili:
Zygmunt Popela z Bieńkowic
(saksofon) i Łukasz Fulneczek
z Krzyżanowic (klawisze). Po
obiedzie, przy kawie i kołoczu,

jubilaci wspominali początki
swojej znajomości.
Złote Gody świętowały 23 pary małżeńskie zamieszkałe na
terenie gminy Krzyżanowice:
Gertruda i Otto Lamaczek,
Maria i Jerzy Wallach oraz Krystyna i Jerzy Górniak z Bieńkowic, Łucja i Maksymilian Kubny oraz Małgorzata i Henryk
Grzesiczek z Bolesławia, Urszula i Ryszard Chrobok, Janina i Jan Jasiński, Janina i Zygfryd Kania, Irena i Kazimierz
Kilimnik, Danuta i Ryszard Nie-

wrzol oraz Weronika i Franciszek Ćwik z Chałupek, Lidia
i Oswald Krupa, Maria i Helmut Krziżok, Monika i Stanisław Małek oraz Irena i Reinhold Piszczan z Krzyżanowic,
Franciszka i Aleksander Grabowski z Owsiszcz, Anna i Franciszek Blokesz z Roszkowa, Łucja i Karol Drobny, Łucja i Grzegorz Gawliczek, Helena i Rajmund Kala, Urszula i Ginter
Krzykała oraz Anna i Herman
Riemer z Tworkowa, Urszula
i Jan Mrozek z Zabełkowa.

Anna i Franciszek Blokesz z Roszkowa

Anna i Herman Riemer z Tworkowa

Danuta i Ryszard Niewrzol z Chałupek

Franciszka i Aleksander Grabowski z Owsiszcz

Gertruda i Otto Lamaczek z Bieńkowic

Helena i Rajmund Kala z Tworkowa

Irena i Kazimierz Kilimnik z Chałupek

Irena i Reinhold Piszczan z Krzyżanowic

Janina i Jan Jasiński z Chałupek
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Janina i Zygfryd Kania z Chałupek

Krystyna i Jerzy Górniak z Bieńkowic

Lidia i Oswald Krupa z Krzyżanowic

Łucja i Grzegorz Gawliczek z Tworkowa

Łucja i Karol Drobny z Tworkowa

Łucja i Maksymilian Kubny z Bolesławia

Małgorzata i Henryk Grzesiczek
z Bolesławia

Maria i Helmut Krziżok z Krzyżanowic

Maria i Jerzy Wallach z Bieńkowic

Monika i Stanisław Małek z Krzyżanowic

Urszula i Ginter Krzykała z Tworkowa

Urszula i Jan Mrozek z Zabełkowa

Urszula i Ryszard Chrobok z Chałupek

Weronika i Franciszek Ćwik z Chałupek
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Ostatni spływ
kajakowy w sezonie

Jesienny zlot oldtimerów

no konkurencje sprawnościowe.
Po południu puchary dla
zwycięzców w konkurencjach
sprawnościowych wręczył sołtys Marian Studnic – inicjator
Zabełków » Na zakończe- miejscowości. Gminę Krzyża- pojazdy można było zauważyć zlotów, miłośnik starej motorynie sezonu motorowego, w so- nowice reprezentowała spora na drogach naszej gminy – ko- zacji i kolekcjoner zabytkowych
botę 29 września, zjechały do grupa posiadaczy zabytkowych lumna lśniących oldtimerów wy- pojazdów.
(tb)
Zabełkowa zabytkowe pojazdy samochodów i motocykli.
ruszyła na trasę, po drodze na
ze Śląska i sąsiednich czeskich
Przed południem zabytkowe punktach kontrolnych rozegra-

Bogumin/Zabełków » Tegoroczny sezon wodniacki na pograniczu oficjalnie dobiegł końca. 29 września, gmina Krzyżanowice, miasto Bogumin i klub
wodniacki Posejdon zorganizowali ostatni w tym sezonie spływ
kajakowy i odbyło się symboliczne zamknięcie Meandrów
Odry wielkim, wykutym z żelaza kluczem.
Przy pięknej, słonecznej, ale
dość chłodnej pogodzie na przystani w starym Boguminie spotkali się polscy i czescy wodniacy, aby ostatni raz w tym sezonie popłynąć przez meandry na
metę do Zabełkowa.
Niespełna siedmiokilome-

trowy odcinek Odry do Zabełkowa pokonano dość szybko,
choć stan wody na rzece nie
był wysoki.
Były tylko dwie wywrotki
i tylko czwórka wodniaków skąpała się w zimnej wodzie. Wszyscy dotarli na metę cali i zdrowi,
choć niektórzy solidnie zmoczeni. Na mecie pod mostem w Zabełkowie czekał na wszystkich
gorący bogracz.
Tradycyjnie wodniakom pomagali przy transporcie i wyciąganiu kajaków strażacy z OSP
Zabełków oraz strażacy z Bogumina.
(tb)

Winobranie

We wrześniu Zielona Góra
jest gospodarzem największego święta wina w Polsce. Tradycje winiarskie są w tym rejonie bardzo mocno zakorzenione
i kultywowane, co zrodziło różnorodne obyczaje. Najbardziej

spektakularnym jest Winobranie – nawiązujące do dawnych
obrzędów zakończenia zbiorów
z winnic.
Wycieczkę do Zielonej Góry
zorganizowało TSKN O/Racibórz i na zakończenie Winobra-

nia udała się także grupa reprezentująca koła DFK z Tworkowa, Krzyżanowic i Bieńkowic.
Już pierwszego dnia, w piątek
wieczorem, z raciborską grupą
spotkała się konsul Niemiec pani Birgit Fisel-Rösle.

Owczarnia. Jest to kręta asfaltowa droga w sam raz na spacer
dla osób chcących zażyć trochę
ruchu, nie mniej jednak drepcząc pod górę można nabawić
się lekkiej zadyszki. I tu słowa
uznania i podziwu dla pana Arnolda, 88-latka z Tworkowa, który wspinając się na szczyt wprawił w zakłopotanie młodszych
od siebie turystów, imponując
świetną kondycją.
Po wycieczce w góry, nasi seniorzy relaksowali się w znanym
kurorcie Karlowa Studzienka
(Karlova Studánka), położonej
u podnóża Pradziada. Miejscowość otoczona jest ze wszystkich stron lasami, a przez to,
że leży w obniżeniu pomiędzy
grzbietami górskimi na wysoKto zdobędzie najwyższą i smakiem czeskiego piwa. Bo- w Jesioniki (11 września) zdecy- kości ok. (800m n.p.m.) ma jeszgórę Jesioników – Pradziada wiem w otoczeniu Narodowego dowali się seniorzy z Tworkowa, cze bardziej unikatowe walo(Praděd 1492 m n.p.m) – może Rezerwatu Przyrody Praděd, dołączyły do nich gospodynie ry klimatyczne. Uważa się, że
się napawać pięknymi widoka- pod wieżą z przekaźnikiem, z Owsiszcz, Bieńkowic i Krzy- Karlova Studánka posiada najmi szczytów górskich, cieszyć znajduje się także restauracja. żanowic. Najkrótsza trasa na czystsze powietrze w całej Euprzysmakami czeskiej kuchni
Na jednodniową wycieczkę Pradziada prowadzi z parkingu ropie wschodniej. Jak w każdym

uzdrowisku znajdują się tu wody
lecznicze, używane w kuracjach,
zarówno do kąpieli jak i do picia. W uzdrowisku można podziwiać drewnianą zabudowę
pensjonatów, sanatoriów i domów zdrojowych, przypominających nieco architekturę kurortów w Szwajcarii.
Z wycieczki seniorzy przy-

Seniorzy zdobyli Pradziada

Natomiast w sobotę od samego rana grupa zwiedzała Zieloną Górę, szczególnie Stary Rynek, gdzie przy ratuszu usytuowano Miasteczko Winiarskie.
Można tu było degustować wino z okolicznych winnic i z całej Polski, zakupić sadzonki winogron, zapoznać się z uprawą
winorośli i pracą winiarza. Poza tym Winobranie to setki kramów, gdzie można kupić smakołyki lokalnej kuchni, rękodzieło,
pamiątki i inne różności. Imprezie towarzyszą koncerty, spektakle teatralne, uliczne widowiska.
Kulminacyjnym punktem święta wina jest korowód Bachusa,
któremu towarzyszą bachantki.
Po pełnej wrażeń sobocie wycieczkowicze relaksowali się rano na terenach rekreacyjnych
przy hotelu, pływając na kajakach lub rowerach wodnych.
W drodze powrotnej odwiedzili Trzebnicę i Sanktuarium św.
Jadwigi Śląskiej.
(tb)
wieźli dobry humor oraz różne
pamiątki min. butelki wody leczniczej (można ją czerpać do woli z licznych źródełek), czeskie
oblaty i likier ziołowy o nazwie
Altvater (Pradziad), ponoć skuteczny na wszelkie dolegliwości, produkowany od XIX wieku.
(tb)
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OKTOBERFEST – ŚWIĘTO
piwa w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » Oktoberfest to niepowtarzalna okazja,
żeby pochodzić sobie w tradycyjnych strojach bawarskich
gospodarzy. W przypadku pań
jest to dirndl, składający się
z gorsetu, bluzki, spódnicy i fartucha. Panowie zakładają z kolei skórzane szorty na szelkach,
noszone do wysoko zaciągniętych skarpet, i koszule w kratę.
W sobotę wieczorem
w Krzyżanowicach wystartował – po raz pierwszy w tej
miejscowości – Oktoberfest.
Poza celebrowaniem chmielowego trunku, można było też
zaspokoić podniebienie tradycyjnymi potrawami, z których
największym powodzeniem

NA SKRZYŻOWANIU
cieszyła się golonka z kapustą. Nie zabrakło też kiełbaski
z grilla, chleba z fetem i ogórkiem kiszonym oraz słonych
precli.
Biesiadę piwną poprowadzili Piotr Scholz (prezenter
radiowy i telewizyjny) i Norbert Nowakowski, bawiąc biesiadników opowieściami i dowcipami.
(tb)

szlaku kultur – konkurs piosenki
Chałupki » W środę 17 października 2018 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy
Konkurs Piosenki „Na skrzyżowaniu szlaku kultur” pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice.
Uczestnicy zmagali się w 4
kategoriach wiekowych: klasy
1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz gimnazjum. Każda z kategorii wiekowych prezentowała piosenkę w innym języku, związanym
z różnorodnością historyczną
naszej małej ojczyzny. Najmłodsi uczestnicy prezentowali piosenki śląskie, dzieci klas starszych piosenki w języku polskim
, klasy 7-8 w języku niemieckim
, a młodzież gimnazjalna w języku czeskim. W sumie o tytuł
najlepszego walczyło prawie
40 konkursowiczów. Śpiewano
z akompaniamentem , a capella oraz z podkładem.
Jury w składzie: Pani dyrektor czeskiej szkoły w Silherovicach Lenka Zvakova, muzykPani Kornelia Pawliczek- Błoń-

ska oraz Pani dyrektor
GZOKSiT Daria Wieczorek po długotrwałych obradach podjęło
decyzję o przyznaniu
w kategorii klas 1-3
: 1 miejsca Zuzannie
Wolnik SP Chałupki,
II miejsca Patrykowi
Helczykowi z SP Zabełków oraz III miejsce Kristinie Balenowej i Teresie Satke
z ZŚ Silherovice; w kategorii
4-6 I miejsce Julii Kapusta ze
szkoły w Kuźni Raciborskiej, II
miejsce Emilii Klimża ze szkoły w Bieńkowicach, III miejsce
Patrycji Cwik ze szkoły w Bieńkowicach; w kategorii klas VIIVIII – I miejsce Agacie Fichna
ze szkoły w Krzyżanowicach,
II miejsce Kamili Til ze szkoły
w Kuźni Raciborskiej i III miejsce Laurze Matuszek ze szkoły
w Chałupkach oraz w kategorii
gimnazjum I miejsce Karolinie
Bedrunce ze szkoły w Bieńkowicach. Wszyscy uczestnicy po-

pisali się swoim talentem i bardzo dobrym przygotowaniem.
Zwycięzcy I-go miejsca z poszczególnych kategorii wystąpią podczas jubileuszu szkoły
w Chałupkach 25 października.
Dziękujemy za pracę szanownemu jury oraz Panu Wójtowi
za objęcie patronatem konkursu oraz ufundowanie nagród dla
najlepszych i upominków dla
wszystkich uczestników.
Info: SP Chałupki

OGŁOSZENIE

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
UKG, Holter EKG

Piotr Blewąska
specjalista chorób wewnętrznych
Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice
Rejestracja pod numerem telefonu 32 419 40 53
REKLAMA

Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK
Tworków, ul. Zamkowa 52
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Wrzesień w Przedszkolu
w Krzyżanowicach

Dzień Edukacji Narodowej
i poświęcenie nowego sztandaru
Tworków » W poniedziałek,
15 października, nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi oraz uczniowie szkoły
w Tworkowie świętowali Dzień
Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.
w kościele parafialnym, podczas której ks. proboszcz Piotr
Tkocz poświęcił nowy, ufundowany przez rodziców sztandar.
Po mszy nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście przeszli ulicami Tworkowa do
szkoły, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości – wniesienie sztandaru oraz przekazanie
go dyrektor placówki i pocztowi uczniowskiemu. Po części
oficjalnej odbyła się akademia
z programem artystycznym.
Stary sztandar, który służył

podczas uroczystości szkolnych
przez 45 lat, został umieszczony
na honorowym miejscu w gablocie, jako pamiątka.
W uroczystości udział wzięli m.in. wójt senior Wilhelm

Wolnik, wójt gminy Grzegorz
Utracki, dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek, radni i sołtys
Tworkowa.
(tb)

Krzyżanowice » Już za nami
pierwszy miesiąc nowego roku
szkolnego 2018/2019.W naszym
przedszkolu to miesiąc bardzo
aktywny. Oczywiście w największym stopniu skupialiśmy się
na zaaklimatyzowaniu nowych
przedszkolaków, na stworzeniu
dzieciom warunków do bezpiecznych zabaw i zajęć. Prócz
planowych zabaw i zajęć przedszkolnych zorganizowano dla
dzieci wykopki na polu u Pani
Marioli. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zbierały ziemniaki,
następnie szukały ziemniaków
o dziwnych kształtach, które
mogą wykorzystać do tworzenia „ludzików”. Po zakończonej
pracy był słodki poczęstunek.
10 września najstarsza grupa z naszego przedszkola wybrała się nawy cieczkę do szkoły, zobaczyć jak tam radzą sobie
ich starsi koledzy. Dzieci obejrzały salę szkolną oraz brały
udział w lekcji. Potem oczywiście poszły poszaleć na szklony
plac zabaw.
21 września przedszkolaki
brały udział w akcji sprzątania
świata. Dzieci młodsze sprzątały teren w pobliżu przedszkola,
natomiast dzieci starsze wybrały się w dalsze rejony Krzyżanowic. Wszyscy zgodnie stwierdzili,
że Krzyżanowice to bardzo czysta wioska, gdyż nie nazbieraliśmy zbyt wiele śmieci.

24 września odwiedziła nas
Pani Jesień z koszem pełnym
darów. Przyniosła dla dzieci
zdrowe owoce, a także kolorowanki. Następnie dzieci rozwiązywały zagadki i brały udział
w konkursach dotyczących jesieni Dzieci zaśpiewały kilka je-

siennych piosenek i mogły zatańczyć z miłym gościem. Tym
miłym akcentem wprowadziliśmy dzieci w jesienną tematykę.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach

Pożegnanie Lata
– powitanie Jesieni Eco Team z darami w schronisku

Zabełków » Lato kończy
się nieubłaganie choć tak naprawdę wciąż jest jeszcze z nami, ale w Przedszkolu w Zabełkowie dzieci cieszą się bardzo,
że nadchodzi Jesień. Dlatego
11 października zgodnie z tradycją w naszym przedszkolu żegnaliśmy lato, witaliśmy
jesień. Celem działań związanych z tematyką było utrwalenie wiadomości o jesieni, integrowanie się dzieci, a przede
wszystkim wspaniała zabawa.
W tym dniu ubrani byliśmy w

kolory jesienne: żółty, czerwony,
brązowy i pomarańczowy. Każda grupa: starszaki i maluchy
miały swoją panią Lato, którą
wspólnie żegnaliśmy wierszykami oraz piosenkami. Wesołe
zabawy przerwała Pani Jesień,
która rozpoczęła swoje panowanie. Weszła przystrojona w kolorowe liście z wielkim koszem
pełnym darów i w pięknej sukni. Wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Tańcowała Jesień”, były wspólne tańce,
zagadki. Następnie Jesień za-

prosiła wszystkie dzieci do poszczególnych grup, gdzie czekały niespodzianki w postaci
pysznych i zdrowych owoców.
Dalej były zabawy sportowe,
gdzie każdy mógł sprawdzić
swe umiejętności ruchowe.
Zwieńczeniem spotkania był
wspólny grill. Mamy nadzieję,
że ten dzień na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka.
Info: Przedszkole
w Zabełkowie

18 października uczennice ze
Szkoły Podstawowej w Tworkowie, będące w zespole Eco Team, zawiozły dary do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
uzbierane przez całą społeczność szkolną. Wart dodać, iż
październik to miesiąc dobroci dla zwierząt, dlatego i nasza
szkoła postanowiła pomóc najbiedniejszym zwierzętom.
Były to między innymi
karmy suche i mokre, smycze, miski, koce oraz zabawki. Dziewczyny z opiekunką
Justyną Wojda z wielką radością obdarowały bezdomne koty i pieski. Były to dla wszystkich wzruszające chwile, gdyż
widok opuszczonych psów, niemających swojego właściciela
i domu, pozostanie im na długo
w pamięci.
Zgodnie wszystkie potwierdziły, że jakby tylko mogły zabrałyby je do siebie i ofiarowały
całe swoje serce oraz najpiękniejszy dom.

Na koniec otrzymały podziękowanie od pracowników
schroniska, a uczennice obiecały, że to
nie ostatnia taka akcja dla zwierząt.
Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Info: ECO TEAM
SP Tworków
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Uczniowie z Tworkowa spotkali się
Z RÓWIEŚNIKAMI W MAGDEBURGU
W dniach 16 do 22 września 2018 roku w ramach europejskiego programu Erasmus+ odbyło się w Magdeburgu (w Niemczech) spotkanie
koordynatorów i nauczycieli
uczestniczących w realizacji
tego projektu. Szkołę z Tworkowa reprezentowali pan Damian Chudecki - nauczyciel wychowania fizycznego oraz pani
Danuta Janoch - koordynator
projektu. Wraz z nauczycielami do Magdeburga pojechała
ośmioosobowa grupa dzieci
z klasy V a i V b z Tworkowa.
W spotkaniu uczestniczyli także
przedstawiciele krajów partnerskich z Niemiec, Austrii, Grecji,
Hiszpanii i Danii.
Dyrektor szkoły Mario Vollack przywitał wszystkich nauczycieli, przedstawił plan wizyty i życzył wielu wrażeń z pobytu
w Magdeburgu. Dzieci ze szkoły
zaprezentowały swój ciekawy
powitalny program artystyczny. Zgodnie z planem mogliśmy każdego dnia uczestniczyć
w różnych lekcjach, na których
dzieci rozwiązywały ćwiczenia
z matematyki, języka niemieckiego. Uczniowie z Tworkowa,
którzy pierwszy raz odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę również brali czynny udział w zajęciach plastycznych, szachowych i sportowych. Na sali gim-

nastycznej odbywały się lekcje
floorballu. W tej dyscyplinie
uczniowie z Magdeburga mają
ponadprzeciętne umiejętności,
o czym wszyscy się przekonali na zorganizowanym turnieju
dla uczniów i nauczycieli. Dzieciom z polskiej szkoły podobała
się także wspólna lekcja gotowania oraz zajęcia relaksacyjne z masażem poprowadzone
przez panią Kerstin – koordynatora projektu z Niemiec.
Po zajęciach w szkole uczniowie zwiedzili ciekawe miejsca
w Magdeburgu na przykład: Zielona Cytadela - postmodernistyczny kompleks mieszkalny
zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera, Katedra pod wezwaniem św. Maurycego i św. Katarzyny, fontanny
fauny. Oprócz zwiedzania było
też trochę rekreacji. Pojechaliśmy do Aquaparku „NEMO”
oraz spacerowaliśmy po centrum miasta.
W programie pobytu odbyła
się również wycieczka do Quedlinburga. To piękne miasto
w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Harz, położone nad rzeką Bode na północ od gór Harzu. Nauczyciele krajów partnerskich i grupa
uczniów z Tworkowa wspólnie
podziwiali stare miasto oraz
Katedrę św. Serwacego w Qu-

edlinburgu – trójnawową bazylikę w stylu romańskim wzniesioną w XI -XII w. Ciekawostką
jest fakt, że zamek oraz stare
miasto w Quedlinburgu zostały
wpisane w 1994 na listę światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO. Zwiedziliśmy także
Skarbiec oraz Kryptę ostatniego spoczynku króla Henryka
I Ptasznika i jego żony Matyldy.
Dalej pojechaliśmy do gminy
Marienborn, która aż do zjednoczenia Niemiec była miejscowością graniczną (po stronie
NRD), w pobliżu której znajdowały się przejścia graniczne.
Kiedyś zatrudnionych tu było
tysiąc funkcjonariuszy wojska,

DZIEŃ MARCHEWKI

służb celnych, granicznych i policyjnych, a dzisiaj jest tam muzeum. Cała grupa była również
pod wrażeniem, kiedy oglądaliśmy fragmenty muru obronnego. Wówczas był on jednym
z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Podczas prób przedostania się przez strzeżone urządzenia graniczne wielu ludzi zostało zabitych.
Po drodze zwiedziliśmy jeszcze fabrykę szkła, w której można było zaobserwować proces
jego powstawania oraz zakupić
drobne szklane pamiątki.
Uczniowie ze szkoły w Tworkowie poznali warunki do nauki i wyposażenie klas szkoły w Magdeburgu. Podziwiali
ilość przyborów przydatnych do
prowadzenia lekcji. W ostatnim
dniu odbyła się lekcja zabaw integracyjnych, a nawet i wspólnych tańców. To stworzyło wesołą atmosferę i wiele uśmiechu
na twarzach wszystkich dzieci.
Z kolei koordynatorzy projektu
z wszystkich krajów opracowali
szczegółowo plan pracy trzeciego a zarazem ostatniego roku
międzynarodowej współpracy.
Z pewnością pobyt w Magdeburgu minął zbyt szybko.
Uczniowie bardzo miło spędzili
swój czas, podszkolili znajomości języka niemieckiego, zawią-

zali przyjaźnie, poznali przebieg wrażeń.
dnia szkolnego swoich kolegów
oraz różnice w funkcjonowaniu
szkoły niemieckiej oraz polskiej.
Dzieci przyjechały do Tworkowa bardzo zadowolone i pełne

Krzyżanowice » 25 września zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu Dzień Marchewki. Była to impreza zorganizowana dla przedszkolaków
z Krzyżanowic, Nowej Wioski
i Roszkowa oraz dla rodziców.
Na imprezie gościliśmy również
wójta gminy, pana Grzegorza
Utrackiego.
Na początku każda grupa zaprezentowała krótki program
artystyczny. Następnie panie
z naszego przedszkola przedstawiły krótki teatrzyk dla dzieci z marchewką w roli głównej.
Potem odbyły się konkursy dla
rodziców oraz dzieci – tarcie
marchewki, tworzenie ludzików
z marchewki, taniec z marchewkami na gazecie.
Ważnym punktem naszej
imprezy było rozstrzygnięcie
konkursu „Polak zdrowo się
odżywia”. Tematem konkursu były prace przestrzenne
na w/w temat wykonane przez
dzieci wspólnie z rodzicami.
Otrzymaliśmy 41 prac. Pomysły

oraz wykonanie przekroczyło
nasze najśmielsze oczekiwania.
Komisji nie udało się wybrać tej
najlepszej, więc postanowiono
nagrodzić wszystkich jednakowo. Prezenty wręczył pan Wójt
oraz pani Dyrektor.
Następnie odbywały się różne warsztaty dla dzieci, gdzie
można było zrobić coś ciekawego
z masy solnej, papieru czy z naturalnych okazów. Oczywiście
był również „marchewkowy

Info: SP Tworków

poczęstunek” przygotowany
przez nasze panie z kuchni ciasto marchewkowe, sałatka
z marchewki i jabłka, sok marchewkowy. Impreza przebiegała w miłej i wesołej atmosferze,
więc za rok trzeba koniecznie
coś podobnego zorganizować.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach
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GMINNE ZAWODY
w biegach przełajowych

Chłopcy – grupa starsza – drużynowo
1. Tworków
Indywidualnie
2. Chałupki
1. Magdalena Daszkiewicz – 3. Krzyżanowice
4. Bieńkowice
Bieńkowice
2. Julia Tomaszek – Bieńko- 5. Zabełków
wice
3. Emilia Daszkiewicz – Bieńkowice
Chłopcy – grupa młodsza –
drużynowo
1. Bieńkowice
2. Tworków
3. Krzyżanowice
4. Zabełków
5. Chałupki
4. Chałupki
5. Zabełków

Tw o r k ó w : Po n a d 1 2 0 .
uczniów ze szkół gminy Krzyżanowice wystartowało w sztafetowych biegach przełajowych
9 października. Do rywalizacji
przystąpili uczniowie z Tworkowa, Chałupek, Zabełkowa, Krzyżanowic oraz Bieńkowic. Organizowane co roku zawody odbyły się w Tworkowie. Linia startu
i mety znajdowała się na Orliku
przy szkole, a trasa biegła wokół
boiska, polną drogą i częściowo
asfaltową ulicą.
Rywalizacja odbyła się
w dwóch kategoriach wiekowych, osobno dziewczęta
i chłopcy. Drużyny składały się
z sześciu zawodników. Dodat-

kowo w biegach mogli uczestniczyć uczniowie poza podstawowym składem drużyn – ci jednak
nie byli klasyfikowani. Dziewczęta miały do przebiegnięcia
700 metrów. Chłopcy biegali na
dystansie 1000 metrów.
Zawody rozpoczęły się w porannej mgle, a zakończyły w południe przy pięknym jesiennym
słońcu i przebiegły bardzo
sprawnie. Organizatorem biegów przełajowych była Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie. Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy i
nagrody.

Wyniki

Z WOLEJA

Koniec rundy jesiennej sezonu 2018/2018 zbliża się nieuchronnie do końca. Pozostały już do rozegrania tylko trzy
kolejki. Jak więc po dwunastu
rozegranych kolejkach wygląda sytuacja drużyn naszej gminy w poszczególnych klasach
rozgrywkowych?
Ze zmiennym szczęściem
grają w klasie okręgowej piłkarze LKS Krzyżanowice. Ze
zdobyczą 16. punktów plasują
się na IX miejscu w tabeli.
W klasie A Podokręgu Racibórz nieco z tonu spuścił LKS
Tworków mający na swoim
koncie 31 punktów, który wraz
z jeszcze dwiema drużynami
z tą samą ilością punktów zajmuje w tabeli tej klasy II miej-

sce. Dobrze finiszuje
druga nasza drużyna LKS Chałupki, która odbiła się od dna
tabeli, a 11 zdobytych punktów
daje tej drużynie XI miejsce.
W klasie B Podokręgu Racibórz z dwóch naszych przedstawicieli lepiej radzi sobie jedenastka z LKS Owsiszcze mająca 19 punktów, co daje jej VI
miejsce w tabeli, zaś LKS Zabełków 12 punktów i XIII miejsce w tabeli.
Zakończyły się rozgrywki
w klasie C. Niespodziewana sytuacja w drużynie LKS Bolesław. Walcząca w ubiegłym sezonie o awans do klasy B drużyna ta po rundzie jesiennej z 6.
punktami zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Pozostałe

Dziewczęta – grupa młodsza
– drużynowo
1. Tworków
2. Krzyżanowice
3. Bieńkowice
4. Zabełków
5. Chałupki
Indywidualnie
1. Aurelia Kalisz – Tworków
2. Zuzanna Połoska – Krzyżanowice
3. Klaudia Buba – Tworków
Dziewczęta – grupa starsza –
drużynowo
1. Bieńkowice
2. Krzyżanowice
3. Tworków

nasze drużyny: LKS Tworków
II – 13 punktów i V miejsce, zaś
LKS Owsiszcze II – 12 punktów i VI miejsce.
Drużyny młodzieżowe
Juniorzy starsi Grupa A1:
LKS Tworków – II miejsce i 25
zdobytych punktów
Juniorzy młodsi Grupa B1:
LKS Krzyżanowice – IV miejsce i 17 punktów
Trampkarze C1: LKS Zabełków – VIII miejsce i 3 punkty
Jak wspominamy na wstępie, rozgrywki już na finiszu.
W następnym wydaniu Gminnych Wieści podsumujemy
rozgrywki po rundzie jesiennej sezonu 2018/2019.
Sytuacja z dnia 22.10.2018 r.
Jan Kubik

Indywidualnie
1. Nikodem Wolnik – Chałupki
2. Kacper Mrozek – Tworków
3. Grzegorz Wojtek – Tworków
(tb)

Indywidualnie
1. Paweł Sycha – Krzyżanowice
2. Damian Gąsior – Zabełków
3. Alex Cwik – Bieńkowice

Wędkarze zakończyli sezon

Krzyżanowice: W niewesołych nastrojach nasi wędkarze
zakończyli tegoroczny sezon.
W niedzielę 7 października zorganizowali zawody wędkarskie,
które miały miejsce na stawie
pożwirowym Brudny. Wzięło
w nich udział 15 seniorów i jeden
kadet. Wszyscy liczyli na szczupaki lub karpie, a po czterech godzinach łowienia niewielu mogło
się pochwalić choć jednym okoniem. Czasem w na haczyku pojawiła się mała płotka, czasem
jeszcze mniejszy jazgarz.
W zmaganiach kończących
sezon 2018 najlepiej poradził
sobie Krzysztof Więcek (1060
pkt), drugi był Jerzy Girtler
(1020 pkt), trzeci Hubert Zygar
(840 pkt), czwarty Andrzej Bedrunka (700 pkt). Kolejne miej-

sca zajęli: Robert Ernestowicz
(680 pkt), Andrzej Stanik (580
pkt), Kazimierz Szczeponek
(570 pkt), Krystian Wyglenda
(550 pkt). Jedyny kadet – Do-

minik Więcek – zakończył zawody z wynikiem 750 pkt. Pozostałym wędkarzom szczęście
nie dopisało.
(tb)
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Z bibliotecznej

półki

Co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach pisze projekt do Biblioteki Narodowej
w Warszawie pt. „Priorytet I. Zakup nowości dla bibliotek” i każdego roku otrzymuje wsparcie finansowe na zakup nowych książek. W tym roku za dobre
wyniki pracy i dobre czytelnictwo naszych mieszkańców otrzymaliśmy kwotę 8.250 zł. Nasza działalność
została doceniona, gdyż w powiecie raciborskim jako jedyna biblioteka otrzymaliśmy tak wysoką kwotę. Jesteśmy na etapie zakupu książek, a oto kilka tytułów nowej oferty.

Myśl
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
Bohumil Hrabal

Uśmiechnij się


KAMERDYNER - MAREK KLAT, PAWEŁ PALIŃSKI,
MIROSŁAW PIEPKA, MICHAŁ PRUSKI

To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów
Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej
połowy XX stulecia. Akcja rozpoczyna się w 1900 roku, gdy na świat
przychodzi Mateusz Krol. Kaszubski chłopiec po śmierci matki zostaje przygarnięty przez pruską arystokratkę Gerdę von Krauss. Syn wieśniaczki dorasta u boku Marity, swojej rówieśniczki, córki von Kraussów. Między młodymi rodzi się uczucie, na tle którego dzieje się historia.
To opowieść rozpisana na kilkadziesiąt lat, podczas której wędrujemy
przez pierwszą wojnę światową, odzyskanie przez Polskę niepodległości
i walkę o miejsce Kaszub na mapie odrodzonego kraju, a później drugą
wojnę światową oraz próbę eksterminacji Kaszubów przez okupantów.

RZEŹNICY I LEKARZE - LINDSEY FITZHARRIS

Dziś bycie lekarzem wiąże się z prestiżem. Jesteśmy jednymi z milionów, którzy dobrze radzą sobie z matematyką, fizyką, chemią i biologią, jednymi z tysięcy, którzy dostali się na studia medyczne, jednymi
z setek, którym te studia udało się skończyć. A łatwo nie było. Chirurdzy to już w ogóle „wyższa półka”, bo bystre oko, pewna ręka. Dawniej
jednak było zupełnie inaczej. Osoby, które przeprowadzały operacje
były niedouczone, nawet niepiśmienne! Z prosektorium udawali się
na salę operacyjną. W tym samym fartuchu, bez uprzedniego umycia
rąk. Istny raj dla bakterii. A śmierć zbierała żniwo. „Rzeźnicy i lekarze” to powrót do XIX wieku, kiedy pójście do lekarza niejednokrotnie
równało się ze śmiercią lub kalectwem, oraz historia człowieka, który,
na przekór szyderstwom i przeszkodom, postanowił przeprowadzić
rewolucję sanitarną w szpitalach i klinikach. To opowieść o człowieku, który postanowił zmienić rzeźników w lekarzy: Josephie Listerze,
zwany obecnie „ojcem współczesnej chirurgii”.

WŁADZA MIECZA - WILBUR SMITH

Powieść historyczno-przygodowa otwierająca drugą sagę rodu Courtneyów, rozpoczętą powieścią „Płonący brzeg”. Akcja kolejnych tomów
toczy się w okresie od I wojny światowej do lat 80. XX wieku. Dwaj synowie Centaine de Thiry, przyrodni bracia Manfred De La Rey i Shasa
Courtney, wychowali się oddzielnie. Oprócz krwi płynącej w ich żyłach
łączy ich tylko jedno - nienawiść, jaką do siebie czują. Dzieli praktycznie wszystko: wychowanie, charaktery, dziedzictwo, poglądy polityczne,
przekonania rasowe. Manfred wierzy w wyższość białej rasy i aktywnie
wspiera nazistów. Drogi życiowe obu młodych mężczyzn nieustannie
się krzyżują. Uwikłani we własne emocje toczą ze sobą bezpardonową
walkę. Który z nich przechwyci miecz władzy w Afryce Południowej?

- Obywatelu, skąd macie tyle pieniędzy?
- Z szafki.
- A kto je tam wkłada?
- Moja żona.
- A skąd żona je ma?
- Ja jej daję.
- A wy skąd macie?
- Obywatelu śledczy, przecież już mówiłem: z szafki.

Rano, gdy wychodziłem do pracy, moja sąsiadka nakrzyczała na swoje dzieci tak strasznie, że nawet ja wróciłem do domu i pościeliłem łóżko.

- Dzień dobry, sąsiedzie. Przez długi czas obserwowałem wasze dzieci i chcę coś zaproponować. Jestem reżyserem telewizyjnym i chciałbym sfilmować dzieci w reklamie.
Jestem gotów dobrze płacić.
- A jaka reklama?
- Środków antykoncepcyjnych.

Medycyna to przyszłość! Studencie, ucz się. Jeszcze nie zdałeś na studia, a Twój pacjent
ma już do Ciebie skierowanie!

Przed chwilą do moich drzwi dobijało się jakichś dwóch religijnych fanatyków. Gdy otworzyłem, zaczęli coś mamrotać, że spłonę, jeżeli mnie nie uratują. Oczywiście ich olałem.
Nie kumam tylko, dlaczego byli przebrani za strażaków.

Ślązak do górala: Baco, coś to wasze powietrze podejrzane.
- A dlacego to?
- Coś go nie widać.

- Boję się dentystów i ciemności - mówi kolega do kolegi.
- Fakt, dentyści są straszni. Ale dlaczego ciemności?
- A wiesz ilu dentystów może czaić się w ciemnościach?!

Ludzkość od niepamiętnych czasów zadaje sobie dwa pytania:
1. Kto wymyślił pracę?
2. Jak to możliwe, że pozostali go nie zabili?

DAWAJ CZASY! CZYLI WYZWOLENIE PO SOWIECKU
- STANISŁAW M. JANKOWSKI

Pisarz dotarł nie tylko do utajnionych dokumentów z tamtych czasów, ale i odbył mnóstwo rozmów ze świadkami tamtych wydarzeń.
Z tych relacji wyłania się obraz półanalfabetów, którzy nastawieni tylko na zysk masakrowali niewinnych ludzi, których mieli przecież wyzwalać, od podobno gorszego wroga. Banda idiotów, których nie brakowało w radzieckiej armii czuła się bezkarna, a nasza władza miast
chronić swoich wolała tuszować wybryki zgrai bolszewickiej. Polskie
władze kierowały się oczywiście własnym interesem, sam Gomułka
śmiał twierdzić, że to nie Rosjanie, a pewnie przebrani partyzanci. Interesująca lektura, która utwierdza w przekonaniu, że sowiecka armia
wyzwoleńcza była znacznie gorsza od niemieckiego okupanta. Oczywiście nie umniejsza to przy tym niemieckiej winy, która jest bezsporna.
Polecam, nie tylko miłośnikom historii. Pomniki wdzięczności dla Armii Czerwonej winny być
pomnikami dziękczynnymi, że jakoś to przetrwaliśmy. Oby nigdy więcej takich „sojuszników”.

SŁYNNE UCIECZKI POLAKÓW
- ANDRZEJ FEDOROWICZ

Czy to wiek osiemnasty czy dwudziesty, dalekie ostępy Syberii czy KL
Auschwitz - bohaterów łączy polski gen wolności. Pełna ciekawostek
i nieznanych szerzej faktów książka. Przeczytamy o Maurycym Beniowskim, który skradzionym okrętem z tajnymi aktami ucieka z Kamczatki
do Europy. Ferdynand Ossendowski ucieka z bolszewickiego piekła przez
Mongolię i Chiny do Polski. Brawurowa ucieczka jeńca Jędrzeja Giertycha ze ściśle strzeżonej hitlerowskiej twierdzy w Srebrnej Górze. Kazimierz Piechowski, Gienek Bendera, Józef Lempart i Stanisław Jaster.
Więźniowie przebrani w mundury SS wymykają się z Auschwitz – przy
okazji wywożąc na zewnątrz słynny raport Pileckiego. Wielka ucieczka z Sobiboru – największa ucieczka z obozu śmierci w czasie II wojny
światowej. Bronisław Szeremeta – z sowieckiego łagru przez dziką tajgę
do polskiej konspiracji we Lwowie. Nie ma takich więzień, z których Polacy nie potrafiliby uciec.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
47,52

% to frekwencja mieszkańców gminy Krzyżanowice podczas wyborów
samorządowych 21 października 2018 roku

