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Przedszkole w Chałupkach

Dzisiaj w Betlejem...
Narodzenie Pana Jezusa można
przedstawić na wiele sposobów,
jednak przesłanie jest zawsze
jedno – jasełka uczą o prawdzie
i równości człowieka wobec
człowieka, przestrzegają przed złem
i obojętnością, przypominają, że
najważniejsze są miłość, przyjaźń
i dobro.
Czytaj na stronie 8-9
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Kolędowanie przy żłóbku
Tworków » Podsumowaniem Ortmans – muzykolog oraz Jan
 Maja Brachmańska, Lena
14. Gminnego Przeglądu Kolęd Goldman – nauczyciel wokalu.
Kozak - „Święta krasnoludi Pastorałek „Święta z Kolędą –
ków“ - SP w Chałupkach – op.
Weihnachten mit Weihnachts- Laureaci 14. Gminnego
Bernadeta Jabłońska i Maliedern” było kolędowanie przy Przeglądu Kolęd
ria Gołąbek
 Zespół wokalny „Mikołajki” żłóbku, czyli koncert w tworkow- i Pastorałek
skim kościele. 13 stycznia lau- Przedszkola
„Sei gegrűßt, lieber Nikolaus“
 Lena Gładki „Frőhliche
reaci wyróżnieni w przeglądzie
- SP w Zabełkowie – op. EweWeihnacht“ - Przedszkolina Fuchs
zaśpiewali najpiękniejsze kolędy
 Zuzanna Wolnik - „Mein
w języku polskim i niemieckim.
le w Krzyżanowicach – op.
Nagrody – dyplomy i figurki anioAnna Mróz
Weihnachtsgeschenk“ - SP
łów – młodym śpiewakom wrę-  Agata Zwierzina - „Bald
w Chałupkach – op. Bernadeczyła dyrektor GZOKSiT Daria
Bald Bald“ - ZSP w Owsiszta Jabłońska i Maria Gołąbek
Wieczorek.
czach – op. Wioleta AndreczZgromadzeni w świątyni
ko i Anna Mróz
Klasy IV – VIII oraz gimnazja
liczni słuchacze podziękowa-  Alicja Cisz, Patrycja Hans Szymon Hanslik - „Maryjo
li młodym artystom gorącymi
lik - „Hőchste Zeit“ - ZSP
czy już wiesz“ - SP w Krzyżabrawami za piękne chwile, jaw Owsiszczach – op. Anna
nowicach – op. Piotr Hluchkie przeżyli podczas koncertu.
Mróz i Wioleta Andreczko
nik
 Magdalena Fojcik, Hanna
Swoje podziękowania skierował  Emilia Kupka, Nicola Chłado młodych artystów i organipek - „Pierwsza gwiazdka“ Wolek - „Das Jahr geht zu
zatorów wójt gminy Grzegorz
Przedszkole w Zabełkowie
Ende“ - Świetlica w Owsiszczach – op. Aurelia Krupa
Utracki oraz ks. proboszcz Piotr
– op. Anna Nowak
płacz Jezu“ - Przedszkole
Tkocz, który zakończył spotka-  Zofia Bobrowska, Emilia Kow Tworkowie – op. Barbara  Emilia Klimża - „Skrzypi
Mokrosz i Barbara Kasza
nie kolędowe modlitwą.
czwara - „Kling Glőckchen“
wóz“ - SP w Bieńkowicach
W przeglądzie, zorganizowa- Przedszkole w Tworkowie
– op. Aldona Musioł i Martynym przez GZOKSiT 13 grud– op. Barbara Mokrosz i Bar- Klasy I – III
na Płaczek
 Zuzanna Zmuda - „Oh wei  Patrycja Urbańczyk - „Tobara Kasza
nia 2018 roku widzowie zobaczyli 48 występów – zespoły wo-  Oliwia Wolnik, Lars Grűner
Weihnachten“ - SP w Chałupbie mały Boże“ - Świetlica
kalne, duety, solistów i solistki
- „Leise rieselt der Schnee“
kach – op. Ewa Jura i Maria
w Chałupkach – op. Iweta
Gołąbek
z przedszkoli, szkół podstawo- Przedszkole w Tworkowie
Farana i Małgorzata Tomas
wych i gimnazjów. Na scenie wy– op. Jolanta Pawlik i Barba-  Julia Klimża - „Es Schneit“  Szymon Kania, Paweł Kania
ra Kasza
stąpiło 115 wykonawców. Wy- SP w Bieńkowicach – op.
- „Wśród nocnej ciszy“ - SP
stępy oceniało jury: Zuzanna  Świąteczna orkiestra - „Nie
Agata Herman i Edyta Kalisz
w Chałupkach – op. Krzysztof Fulneczek
 Patrycja Cwik (wokal), Paulina Cwik i Wiktoria Kubala
(flet) - „Pastorałka od serca“
- SP w Bieńkowicach – op.
Anna Dawidów
 Emilie Grűner - „Die Kapelle
am Berg“ - SP w Tworkowie
– op. Edyta Obruśnik
 Julianna Wodara, Natalia
Klon - „Pójdźmy wszyscy do
stajenki“ - SP w Zabełkowie
– op. Aneta Lasak
 Zespól wokalny - „Nie miały Aniołki“ - SP w Krzyżanowicach – op. Krzysztof Fulneczek
 Sandra Czuraj - „Kolęda dla
nieobecnych“, „Stille Nacht“
- SP w Tworkowie – op. Danuta Janoch
 Justyna Bulenda - „Kolęda
Maryi“ - SP w Tworkowie –
op. Edyta Obruśnik
 Błażej Klimaszka - „Święta
w nas“ - SP w Tworkowie –
op. Edyta Obruśnik
(tb)

« Wydarzenia i aktualności « 3

Styczeń 2019 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Najserdeczniejsze życzenia
9 stycznia br. swoje 90. urodziny świętował w gronie rodzinnym pan Ernest Studnic
z Rudyszwałdu. Z tej okazji
dostojnego jubilata odwiedzili
zastępca wójta gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek i zastępca kierownika USC Dorota
Dwulecki.
Wręczając bukiet kwiatów
złożyli najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym i lokalnej
społeczności: szczęścia, pogody
ducha, kolejnych tak pięknych
rocznic w zdrowiu i w otoczeniu
najbliższych.
Swoje 90. urodziny 12 stycznia br. obchodziła w gronie najbliższych pani Maria Philipp
z Chałupek. Urodzinową wizytę
złożyli jubilatce zastępca wójta
gminy Krzyżanowice Wolfgang
Kroczek i zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki.
Wręczając bukiet kwiatów
życzyli, szczęścia, zdrowia, pomyślności, oraz kolejnych tak
pięknych jubileuszy – w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy.

4 » Wydarzenia i aktualności »

Styczeń 2019 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

KONCERT BOŻONARODZENIOWY

dla mieszkańców gminy Krzyżanowice
Bieńkowice » Doroczne koncerty muzyczne organizowane
przez wójta gminy w okresie noworocznym, są formą podziękowania mieszkańcom gminy za
pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz naszego lokalnego środowiska.
Tym razem koncert odbył się

wcześniej, bo tuż po świętach,
27 grudnia w Domu Weselnym
„Rege” w Bieńkowicach. Na muzyczne spotkanie przybyło blisko trzystu słuchaczy. W programie koncertu znalazły się
piosenki bożonarodzeniowe, pastorałki i nowe aranżacje kolęd.
Gościem specjalnym był zna-

ny „szlagierowy” wokalista bawarski Marc Bianco. Wystąpili także młodzi, utalentowani
wokaliści z Tworkowa Justyna
Bulenda, Sandra Czuraj i Błażej Klimaszka. Podczas dwugodzinnego koncertu słuchacze
chętnie włączali się do śpiewu
razem z wokalistkami. Koncert

Bożonarodzeniowy poprowadził
Leonard Malcharczyk.
Podczas spotkania gratulacje i słowa uznania od wójta
gminy Grzegorza Utrackiego
otrzymali druhowie Martin Wojtek i Denis Wszołek – strażacy z Tworkowa, którzy udzieliOrganizatorem koncertu by- gminne organizacje społeczli pierwszej pomocy przedme- ła gmina Krzyżanowice oraz ne od wielu lat realizują różne
dycznej mieszkańcowi Tworko- Konsulat Republiki Federal- projekty.
(tb)
wa, ratując mu życie.
nej Niemiec w Opolu, z którym

Dotacja dla organizacji
W grudniu 2018 roku Wójt
Gminy Krzyżanowice ogłosił
konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Krzyżanowice na rok 2019 w trzech
dziedzinach: pomocy społecznej oraz działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.

Oto wyniki konkursu ofert
oraz kwoty dotacji:

WSPIERANIE I UPO WSZECHNIANIE KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU
Na realizację zadania pn.
„Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców sołectwa Bolesław” dotację otrzymał Ludowy Klub
Sportowy RUCH Bolesław.
Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 17.000 zł,
z tego: 16.500 zł na działalność
bieżącą klubu i utrzymanie boiska; 500 zł na remonty.
Na realizację zadania pn.
„Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz rekreacji wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców sołectwa Chałupki w roku
2019” dotację otrzymał Ludowy
Klub Sportowy Chałupki. Kwota przeznaczona na realizację
zadania wynosi: 40.500 zł z tego:
31.500 zł na działalność bieżącą
klubu i utrzymanie boiska; 4.000
zł na sekcję piłki siatkowej; 3.000
zł na działalność sekcji kajakowej; 2.000 zł na remonty.
Na realizację zadania pn.
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu, rekreacji
i propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w obszarze

działania Stowarzyszenia tj. sołectwa Krzyżanowice” dotację
otrzymał Ludowy Klub Sportowy Krzyżanowice. Kwota przeznaczona na realizację zadania
wynosi: 50.500 zł, z tego: 48.500
zł na działalność bieżącą klubu
i utrzymanie boiska; 2.000 zł na
remonty.
Na realizację zadania pn.
„Uprawianie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia i rekreacji
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Krzyżanowice w roku 2019” dotację
otrzymał
Ludowy Klub Sportowy
Owsiszcze. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi:
33.500 zł z tego: 31.500 zł na działalność bieżącą klubu i utrzymanie boiska; 2.000 zł na remonty.
Na realizację zadania pn.
„Uprawianie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz
wszelkich form aktywności
przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców gminy Krzyżanowice w roku 2019” dotację
otrzymał Ludowy Klub Sportowy Tworków. Kwota przeznaczona na realizację zadania
wynosi: 83.000 zł z tego: 77.000
zł na działalność bieżącą klubu i utrzymanie boiska; 4.000
zł na sekcję szachową; 2.000 zł
na remonty.
Na realizację zadania pn.
„Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz rekreacji wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców
sołectwa Zabełków w roku
2018” dotację otrzymał Ludowy Klub Sportowy Zabełków.
Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi: 34.500 zł
z tego: 32.500 zł na działalność
bieżącą klubu i utrzymanie boiska; 2.000 zł na remonty.
KU LT U R A , S Z T U K A ,
OCHRONA DÓBR KULTU-

RY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na realizację zadania pn.
„Pielęgnacja i prezentacja kultury regionu” dotację otrzymało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa śląskiego. Jednostką
bezpośrednio realizującą zadanie jest: TSKN Koło Terenowe
Nr 25 Tworków. Kwota 6.000 zł
przeznaczona jest na działalność zespołu tanecznego Tworkauer Eiche.
Na realizację zadania pn.
„Integracja osób starszych z terenu gminy Krzyżanowice” dotację otrzymał Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Raciborzu. Jednostkami bezpośrednio realizującymi zadanie są: Koła Rejonowe
PZERiI tj. Koło Chałupki, Koło
Krzyżanowice, Koło Tworków.
Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 12.000 zł z tego: 4.000 zł Koło Chałupki, 4.000
zł Koło Krzyżanowice, 4.000 zł
Koło Tworków.
POMOC SPOŁECZNA
ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na realizację zadania pn.
„Nowoczesna opieka nad chorym w domu w ramach kompetencji pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”
dotację otrzymał Caritas Diecezji Opolskiej. Jednostkami
bezpośrednio wykonującymi
zadanie jest: Stacja Opieki Caritas w Tworkowie oraz Gabinet
Rehabilitacyjny w Tworkowie.
Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 120.000 zł.
Info: Danuta Kühn
- Lokalne Okienko
Przedsiębiorczości

Partnerzy posumowali współpracę
Krzyżanowice » W tym roku to gmina Krzyżanowice była gospodarzem corocznego
spotkania podsumowującego
współpracę przygranicznych
partnerskich gmin: Krzyżanowice, Szylerzowice, Hać i Piszcz.
W spotkaniu, 18 stycznia, udział
wzięli wójt, starostowie gmin
czeskich oraz osoby odpowiedzialne za kulturę, współpracę
i promocję.
Oprócz sprawozdania z realizacji zadań za rok ubiegły, omówiono także plany wspólnych
imprez i działań na rok 2019,
które znalazły się w kalendarzu wspólnych polsko-czeskich
imprez.
Podczas spotkania podsumowano także polsko-czeskie
projekty unijne, a w szczególności projekt obchodów 20-lecia
współpracy między czterema
gminami partnerskimi. W ramach projektu każda z gmin
przygotowała szereg przedsięwzięć. W gminie Krzyżanowice była to konferencja podsumowująca 20-letnią współpracę,
majowy koncert poświęcony pamięci Liszta i Beethovena oraz
czerwcowy rajd gmin partnerskich.
Omówiono również tegoroczny projekt „Szlakiem rodów

Eichendorffów, Rothschildów
i Reiswitzów”, który został złożony do dofinansowania z Programu Interreg V - A Republika
Czeska - Polska. Zakłada on rewitalizację budynku byłej roszarni w Tworkowie i utworzenie
w nim centrum turysty z salą
wystawienniczą oraz zapleczem
turystycznym. W ramach projektu, na terenie gminy zorganizowany zostanie również festiwal turystyczny.
Intensywna współpraca
gmin przejawia się przede
wszystkim w realizacji projektów partnerskich finansowanych z funduszy europejskich,
w tym wielu inwestycyjnych,
pozostawiających trwały ślad
w naszym najbliższym otoczeniu. Przykładem są drogi łączące polskie i czeskie miejscowości: Rudyszwałd – Hać czy Bolesław – Piszcz, Hacka cesta
z Krzyżanowic do Haci, a także infrastruktura turystyczna
i sportowa – boisko wielofunkcyjne przy szkole w Chałupkach, wieża widokowa na Granicznych Meandrach Odry czy
projekt rewitalizacji ruin zamku
tworkowskiego i parku.
Warto też wspomnieć
o wspólnych działaniach gminy
Krzyżanowice i czeskich gmin

jakie miały miejsce w ubiegłym
roku. Były to koncerty muzyczne np. Koncert Noworoczny
i Muzyka nie zna granic w Haci,
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Tworkowie. Organizowano wspólne rajdy rowerowe i spływy kajakowe. Strażacy, w tym również młodzież
i oldboje, uczestniczyli w międzynarodowych zawodach sportowo-pożarniczych, a młodzież
szkolna w olimpiadach sportowych. Najmłodsi – przedszkolaki z Haci, Piszcza i Szylerzowic
– występowali podczas Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych
w Tworkowie. Mieszkańcy gminy Krzyżanowice i sąsiednich
gmin czeskich mieli okazję bywać (w Polsce i Czechach), na
odpustach, kiermaszach świątecznych, dożynkach czy Jarmarku na granicy.
Na rok 2019 zaplanowano
również wiele wspólnych wydarzeń, kalendarz polsko-czeskich
imprez na rok bieżący opublikujemy w kolejnym numerze
Gminnych Wieści.
(tb)

« Z prac Rady Gminy « 5

Styczeń 2019 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Zaplanowano budżet na 2019 rok
Na ostatniej w 2018 roku sesji, 27 grudnia, radni podjęli 12
uchwał, w tym jedną najważniejszą – zatwierdzającą budżet
gminy na rok 2019. Uchwałę
podjęto większością głosów: za
było 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej projekt budżetu na rok 2019 uzyskał
pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Budżet został opracowany
na podstawie planów złożonych przez jednostki pomocnicze, rady sołeckie, sołtysów,
mieszkańców gminy. Wartość
przedłożonych planów wynosiła prawie 70 mln zł, w związku
z tym znacznie przekraczała
możliwości finansowe gminy.
Przy ostatecznym tworzenia
budżetu wzięto pod uwagę kilka ważnych elementów: zachowanie odpowiedniej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, zadania inwestycyjne, które są możliwe do
realizacji z udziałem środków
zewnętrznych, zadania wynikające z Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, utrzymanie
dotychczasowego lub wyższego
poziomu finansowania w różnych działach.
W 2019 roku planuje się dochody budżetu gminy w wysokości 44.318.725,87 zł, natomiast planowane wydatki to
kwota 47.503.705,04 zł. Wydatki bieżące to 37.556.543,10 zł,
a wydatki majątkowe to kwota
9.947.161, zł czyli 21 % z ogólnej
puli wydatków.
Zadłużenie Gminy na dzień
31.12.2018 roku wynosi 864.827,09
zł i jest związane z realizacją
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla mieszkańców
gminy. Zadłużenie jest częściowo umarzalne.
Omawiając budżet na 2019
rok wójt Grzegorz Utracki zapewnił, że gmina jest przygotowana do czerpania z funduszy unijnych, poprzez przygotowanie wielu projektów, dokumentacji i wniosków w taki
sposób, aby pozyskać jak najwięcej środków i jak najlepiej
wykorzystać je z pożytkiem dla
naszych mieszkańców. W tym
celu w budżecie zaplanowano
pożyczki i kredyty na ewentualne prefinansowanie projektów (w większości projektów
gmina musi zadanie zrealizować ze swoich środków, a dofinansowanie otrzymuje po wykonaniu i rozliczeniu zadania).
Zapewnił także, że samorząd
dołoży wszelkich starań, aby zaciągnięcie kredytu ograniczyć
do niezbędnego minimum.

Wydatki związane
z oświatą
– 16.332.941,90 zł

Obejmują szkoły podstawowe (9.843.256,00 zł), przedszkola (4.447.104,90 zł), gimnazja
(616.015,00 zł); to również m.in.
dowożenie uczniów do szkół, nauka pływania dla uczniów kl IV,
stołówki szkolne i przedszkolne,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty zespołu obsługi
ekonomiczno-administracyjnej
szkół, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży.

Edukacyjna opieka
wychowawcza
– 19.950,00 zł

Z tych środków finansuje się
kolonie, obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, dopłaty do „zielonej
szkoły”, szkolenia młodzieży
oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Transport, łączność
– 3.656.623,82 zł

Drogi powiatowe i gminne, drogi wewnętrzne: budowa i utrzymanie dróg, chodników, remonty cząstkowe, awarie,
utrzymanie dróg w okresie zimowym, lokalny transport zbiorowy.

Pomoc społeczna
– 1.354.245,00 zł

To m. in.: świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc
w naturze, dodatki mieszkaniowe,
zakup usług opiekuńczych, pomoc w zakresie dożywiania, zajęcia w centrum integracji społecznej, środki na wydatki związane
z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Rodzina (nowy dział
wyodrębniony z „pomocy
społecznej”)
– 7.174.996,00 zł

Obejmuje m.in. świadczenia
wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, wspieranie rodziny, program 500 plus, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ochrona zdrowia
– 467.450,00 zł

Leczenie ambulatoryjne oraz
wydatki m.in. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zapobieganie
narkomanii (m. in. środki na konkursu ofert, z których korzystają
sołectwa, jednostki oraz stowarzyszenia).

Administracja Publiczna
– 6.144.048,36 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, Rady Gminy,
promocja gminy (w tym Gminne Wieści), wykonywanie zadań
urzędu wojewódzkiego, promocja i realizacja projektów europejskich.

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
– 3.730.974,28 zł

To m. in.: gospodarka ściekami i ochrona wód, gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów
i dróg – zakup energii oraz koszty
konserwacji i napraw, oczyszczanie i utrzymanie zieleni w gminie, dotacja do „programu niskiej
emisji”, schroniska dla zwierząt,
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Kultura oraz ochrona
dziedzictwa narodowego
– 3.159.320,08 zł

Działalność kulturalna organizowana przez gminne jednostki, w tym także funkcjonowanie
bibliotek, świetlic, działalność zespołów młodzieżowych i dziecięcych, współpraca zagraniczna,
dotacje dla Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz dla kół emerytów i DFK, ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami.

Zadania z zakresu
upowszechniania
turystyki
– 3.126.462,29 zł

To m. in. budowa nowych
ścieżek rowerowych, remonty
nawierzchni tras pieszo-rowerowych, organizacja rajdów gminnych, spływów kajakowych i jarmarków na granicy, projekty finansowane ze środków unijnych.

Kultura fizyczna
– 853.137,28 zł

Utrzymanie utrzymanie
obiektów sportowych, sport
w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych,
zakup materiałów, pucharów, dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy.

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
– 331.156,03 zł

W ramach tych środków
planuje się wydatki bieżące na
utrzymanie gotowości bojowej
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, straży gminno-miejskiej, dotacje dla Komendy Powiatowej Policji.

Gospodarka
mieszkaniowa
– 232.200,00 zł

To środki przeznaczone m.in.
na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.
Poza tym utworzono rezerwy
w ogólnej kwocie 740.000 zł: ogólną w budżecie gminy (275.000
zł), celową na pokrycie wkładu
własnego oraz prefinansowanie
projektów (200.000 zł), celową na
zarządzanie kryzysowe (105.000
zł) oraz celową na działalność
oświatową (160.000 zł) – m.in. na
nieprzewidziane remonty, awarie, współpracę zagraniczną.
Ustalono plan wydatków i zadania realizowane w ramach
funduszu sołeckiego. Jest to
kwota 301.463,81 zł. Zwiększono też wysokość dotacji: na krzewienie kultury fizycznej i sportu
z 245.000 zł do 260.000 zł, na działalność stacji Caritas ze 114.000
zł do 120.000 zł oraz na krzewienie kultury (emeryci i DFK)
z 14.000 zł do 18.000 zł.

Największe inwestycje
planowane na 2019 rok
w gminie Krzyżanowice:

 utwardzenie zjazdu przy DK
45 w Tworkowie 31.000,00 zł,
 modernizacja drogi transportu rolnego w Bieńkowicach
Wyhon zjazd na Ogrodową
etap I 200.000,00 zł (część
wkładu własnego, całość
I etap 910.000,00 zł),
 projekt „Udostępnienie Odry
i Olzy”: budowa dwóch odcinków ścieżek Chałupki i Zabełków 502.476,29 zł,
 projekt „Szlak Górnej Odry zielone ścieżki pogranicza”,
budowa trzech odcinków
ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków
(ul. Odrzańska ), Bieńkowice
- Bolesław 2.464 443,00 zł,
 zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy,
wykup działek) 100.000,00 zł,
 zakup sprzętu do serwerowni do nagrywania sesji
30.000,00 zł,
 zakup oprogramowania do zamówień publicznych 25.000,00 zł,
 dotacja na zakup samochodu
dla posterunku policji w Krzyżanowicach 35.000,00 zł,
 termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (planowana do realizacji przy
udziale środków unijnych),
zabezpieczono wkład własny
277.000 zł - całość inwestycji
2.500.000 zł
 termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach
10.000,00 zł,
 termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (planowana do realizacji przy
udziale środków unijnych )
zabezpieczono wkład własny
230.000 zł - całość inwestycji
2.950.000 zł)
 fundusz sołecki Bolesław: doposażenie placu zabaw przy
przedszkolu w Bolesławiu
23.646,90 zł,
 termomodernizacja przedszkola w Zabełkowie (wkład
własny) 100.000,00 zł,
 zagospodarowanie terenu
przy przedszkolu w Owsiszczach 50.000,00 zł,
 dotacja dla SP ZLA na przystosowanie pomieszczeń
Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach do rehabilitacji wraz z montażem windy
250.000,00 zł,

 przystosowanie pomieszczeń do utworzenia żłobka
przy przedszkolu w Tworkowie 100.000,00 zł,
 realizacja zadań związanych
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej 100.000,00 zł,
 dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)
660.000,00 zł,
 umocnienie skarp na rowie
w Nowej Wiosce 20.000,00 zł,
 dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji 300.000,00 zł,
 fundusz sołecki Owiszcze:
zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska
Polskiego w Owsiszczach
33.522,56 zł,
 zagospodarowanie terenu
przy świetlicy w wiejskiej
i placu festynowym w Rudyszwałdzie 75.000,00 zł,
 umocnienie dna potoku
w Roszkowie 20.000,00 zł,
 modernizacja i rozbudowa
pomieszczeń KGW w świetlicy w Zabełkowie 75.000,00 zł,
 fundusz sołecki Rudyszwałd:
zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rudyszwałdzie 25.463,23 zł,
 projekt „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności” (rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny zamku w Tworkowie, udostępnienie wieży
i wozowni - finansowane przy
udziale środków unijnych)
1.088.750,86 zł,
 zagospodarowanie terenu
w centrum wsi Bieńkowice
- etap I 300.000,00 zł,
 fundusz sołecki Krzyżanowice: zabudowa piłkochwytów za bramkami na terenie
boiska LKS Krzyżanowice
34.171,82 zł,
 fundusz sołecki Chałupki:
utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki 34.171,82 zł,
 fundusz sołecki Tworków: budowa zadaszenia trybun na
boisku LKS etap II 34.171,82 zł,
 budowa wiaty na na boisku
LKS w Zabełkowie etap
II (w tym fundusz sołecki
34.171,82 zł) 34.171,82 zł.
(tb)
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Informujemy, że zimowym
Bieńkowice – sołtys Roman
utrzymaniem dróg gminnych Herber tel. 603 176 513,
w sezonie 2018/2019 odśnieża-  Bolesław – sołtys Bertold
 dotacja celowa dla Powia- niem i likwidacją śliskości jezdni
Fichna tel.785 183 917,
 Chałupki – sołtys Ryszard
tu Raciborskiego na prace na terenie gminy Krzyżanowice
przy drogach powiatowych zajmują się następujące firmy:
Chrobok tel. 605 050 302,
 Krzyżanowice – sołtys Hu100.000,00 zł,
 przebudowa ul. Raciborskiej W sołectwach Krzyżanowice,
bert Fichna tel. 511 154 285
 Nowa Wioska – sołtys Mii ronda w Chałupkach (wkład Nowa Wioska i Owsiszcze,
 SKROK Krzyżanowice tel.
własny) 2.460.000,00 zł,
chał Krzykała tel.697 663 235
 dokumentacja techniczna
32 419 40 45, tel. 793 443 020
 Owsiszcze – sołtys Piotr
na przebudowę ul. MoniuszMinkina tel. 604 729 575,
ki w Krzyżanowicach oraz ul. W sołectwach Bieńkowice, Bo-  Roszków – sołtys Józef Staś
Wrzosowej w Nowej Wiosce lesław i Tworków,
tel. 665 993 125,
 PRD Mateusz Kühn Krzyża-  Rudyszwałd – sołtys Paweł
30.000,00 zł,
Nawrat tel. 785 618 429,
 dokumentacja techniczna na
nowice tel. 32 419 51 20, tel.
 Tworków – sołtys Andrzej
budowę chodnika i przebudo603 885 412
wę ul. Głównej w Nowej WioBulenda tel. 692 753 998,
sce 30.000,00 zł,
W sołectwach Chałupki, Ru-  Zabełków – sołtys Marian
 opracowanie koncepcji i do- dyszwałd, Zabełków, Roszków
Studnic tel.601 084 501,
 oraz Urząd Gminy – Refekumentacji na stworzenie
 Zakład Usługowy Dawid
układu komunikacyjnego
Studnic Zabełków, tel. 32 419
rat Gospodarki Przestrzenna Hanowcu w Tworkowie
60 32, tel. 603 676 919.
nej, tel. 32 419 40 50 w. 123.
30.000,00 zł,
 fundusz sołecki Bieńkowi- Wszelkie informacje
W czasie prowadzenia odce: przebudowa chodnika i uwagi w zakresie Akcji
śnieżania prosi się nie parkoprzy ul. Ogrodowej etap III Zima przyjmują sołtysi
wać samochodów na drogach,
34.171,82 zł,
szczególnie wąskich.
poszczególnych wsi:

KRÓTKO
6 stycznia
Zastępca wójta gminy Wolfgang Kroczek uczestniczył w świątecznym
koncercie w partnerskiej gminie Hać.
Skarbnik gminy Danuta Biczysko
uczestniczyła w świątecznym koncercie w partnerskiej gminie Szylerzowice.
9 stycznia
W Raciborzu na Zamku Piastowskim wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego. Celem zgromadzenia było uzupełnienie członków Zarządu Związku. Na
nowych członków Zarządu powołano starostę powiatu raciborskiego Grzegorza Swobodę, starostę
powiatu wodzisławskiego Leszka
Bizonia oraz prezydenta Raciborza
Dariusza Polowego.
W Komendzie Powiatowej Policji
w Raciborzu wójt gminy uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym
za rok 2018.
Zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek wraz z zastępcą kierownika USC Dorotą Dwulecki odwiedzili
z życzeniami jubilata obchodzącego
90. rocznicę urodzin – pana Ernesta
Studnic z Rudyszwałdu.
10 stycznia
Wójt gminy Krzyżanowice uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym
starosty raciborskiego.
Na zaproszenie Zarządu DFK Tworków wójt Grzegorz Utracki uczestniczył w spotkaniu świąteczno-noworocznym, które odbyło się w tworkowskim Centrum Kultury.
13 stycznia
Wójt gminy uczestniczył w koncercie galowym laureatów Gminnego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek w języku polskim i niemieckim, który jak
co roku odbył się w kościele parafialnym w Tworkowie.
14 stycznia
Wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki wraz z sekretarz gminy Małgorzatą Krzemien uczestniczył w Forum Sekretarzy w Mikołowie.
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójta gminy z przedstawicielami Ludowych Klubów Sportowych gminy Krzyżanowice w sprawie realizacji zadań na 2019 r. Udział
w spotkaniu wzięła również dyrektor
GZOKSiT Daria Wieczorek.
15 stycznia
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył jako widz w XIX Gminnym
Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych w centrum kultury
w Tworkowie, na którym zaprezentowały się grupy teatralne przedszkolaków oraz uczniów ze szkół
i świetlic naszej gminy.
16 stycznia
W Katowicach wójt gminy Krzyżanowice spotkał się z zastępca dyrektora GDDKiA w sprawie inwestycji przy drodze krajowej DK 45
przebiegającej przez naszą gminę.
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu w sprawie dalszej
współpracy.
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Spotkanie Noworoczne

DFK w Tworkowie
Tworków » Jak stanowi coroczna tradycja w czwartek
po uroczystości Trzech Króli
Zarząd DFK w Tworkowie organizuje dla swoich członków
spotkanie noworoczne w sali
Centrum Kultury w Tworkowie. W spotkaniu uczestniczyło około 110 członków DFK oraz
zaproszeni goście współpracujący i wspierający działalność
miejscowego DFK: wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki, przewodniczący Zarządu Powiatowego DFK w Raciborzu
Waldemar Świerczek, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Tworkowie Aleksandra Wawoczny, dyrektor Przedszkola w Tworkowie Beata Bobrowska i wychowawczyni grupy dwujęzycznej
Barbara Kasza, Sylwia Pientka
– przewodnicząca Zarządu Powiatowego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców

REKLAMA

Województwa Śląskiego. W imieniu Zarządu DFK wszystkim
obecnym życzenia noworoczne wraz z podziękowaniem za
dotychczasowe zaangażowanie i pomoc złożył przewodniczący Koła w Tworkowie
Brunon Chrzibek i zastępczyni Monika Pawlik. W tradycji
tych spotkań na stałe wpisane
są występy grup kulturalnych
miejscowego DFK powiązane
z okresem bożonarodzeniowym
i noworocznym. Program przygotowany przez Barbarę Kasza w wykonaniu przedszkolaków i grupy dziecięcej DFK
spotkał się z ogromnym aplauzem uczestników spotkania. Dodatkową atrakcją tegorocznego
spotkania był występ solistów
– rodzeństwa Grüner i Sandry
Czuraj. To samo odnosi się
również do tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych prezentowanych przez chór kobie-

cy DFK. Słowa pozdrowień i podziękowania wypowiedziane do
zebranych przez wójta gminy
Grzegorza Utrackiego w imieniu własnym jak i samorządu
gminnego są dowodem wysokiej oceny działalności naszego
koła jak i mieszkańców Tworkowa. Potwierdzeniem słów pana
wójta jest stałe wsparcie i pomoc gminy dla naszych grup
kulturalnych DFK, a w szczególności dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Tworkauer
Eiche”. W podobnym tonie i treści przekazał zebranym życzenia noworoczne przewodniczący Zarządu Powiatowego DFK

Waldemar Świerczek, podkre-

ślając w szczególności bardzo
dobrą współpracę Zarządu koła
w Tworkowie z Urzędem Gminy,
szkołą i przedszkolem, co owocuje wspaniałym przygotowaniem dzieci i młodzieży w realizacji tradycji naszych przodków
i wielokulturowości naszych
przygranicznych środowisk. Po
skromnym poczęstunku wszyscy uczestnicy spotkania przy
akompaniamencie pana Walde-

mara Świerczka wspólnie śpiewali kolędy i pieśni bożonarodzeniowe. Wszystkie imprezy
kulturalne organizowane przez
Koło DFK w Tworkowie oraz
działalność dziecięcych i młodzieżowych grup kulturalnych
możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Niemiec
w Opolu, MSWiA w Warszawie
oraz Gminy Krzyżanowice.
Info: Zarząd DFK Tworków
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ZGRANE TRIO

Nie chodzi tu bynajmniej
o trio muzyczne, ale trójkę hodowców gołębi pocztowych
z Chałupek. Przemysław Mrugała i Stanisław Mrugała – syn
i ojciec – oraz Antoni Staniek,
odnoszą znaczące sukcesy w lotowaniu gołębi młodych. Rok
2018 to wicemistrzostwo Okręgu Śląsk Południe, 59 przodownik w mistrzostwie Polski (na
ponad 40 tysięcy hodowców),
II przodownik w Regionie III
Śląsk, wicemistrz Śląsk Południe, wicemistrz Oddziału Wodzisław, wicemistrz Sekcji Wilchwy, mistrz Oddziału Wodzisław w Generalnym Mistrzostwie Polski, najlepszy lotnik
Sekcji, 4 lotnik Oddziału.

Nestor – Antoni Staniek
Pan Antoni mam 88 lat. Gołębie hoduje już od roku 1944, gdy
jego brat został zaciągnięty do
niemieckiego wojska i po nim
przejął hodowlę. Gdy ukończył
18 lat, co nastąpiło w czerwcu
1949 roku, wstąpił do Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych, Oddział Wodzisław
Śląski i pierwszy raz lotował gołębiami młodymi. W Związku
jest po dzień dzisiejszy.
Pan Antoni nie tylko pracował zawodowo, ale miał także
3-hektarowe gospodarstwo rolne, więc pogodzenie codziennych obowiązków z zamiłowaniem i profesjonalną hodowlą
gołębi nie było łatwe.
W latach 50. hodowcy z gołębiami jeździli pociągami na
wschód, do Białegostoku czy Su-

wałk. Gołębie leciały też z Ukrainy, Rosji, Finlandii. W 1952
i 1953 roku pan Antoni Staniek
osiągał bardzo dobre wyniki zarówno w Oddziale Wodzisław
Śląski, jak i w Okręgu Katowice. Pan Antoni sam ze swojego
gołębnika lotował do 2012 roku. Od 2015 roku lotuje razem
z Mrugałami.
Przemek i Stanisław
Mrugałowie
Syn i ojciec, nieprzypadkowo
w tej kolejności – to Przemek

pierwszy „zaraził” się pasją do
gołębi. Prawie czternaście lat
temu wrócił od swojego wujka
(mistrza Polski z 2001) z wakacji i przywiózł do domu dwa gołębie. Awantura w domu była,
Mrugałowie mieszkali wtedy
w bloku, ale nazajutrz dziadek
Przemka budował już gołębnik,
a potem wspierał wnuka i finansowo, i karmił gołębie. Bo gołębi było coraz więcej, podarowanych od hodowców, którzy
przychylnie patrzyli na pasję
młodego Przemka.

Stanisław Mrugała pracując
zawodowo, nie miał za bardzo
czasu pomagać synowi. Nie podchodzili do tego jeszcze tak profesjonalnie, to i wyników sportowych nie osiągali. To było hobby, natomiast od 2015 roku zaczęli „poważnie” lotować, kiedy
Przemek podjął pracę i sporo
zainwestował w gołębie. Wyniki przyszły już w pierwszym
roku. Zostali mistrzami Okręgu Śląsk Południe w lotach gołębi młodych. Uczył się od najlepszych, miał szczęście jako
młody chłopak trafić do dobrych hodowców, a jego pierwszym nauczycielem był właśnie
pan Antoni Staniek. Przemek
utrzymuje dobry kontakt z czołowymi hodowcami, mistrzami
Polski, Marcinem Kapinosem,
Jackiem Budkiem i Marcinem
Kręcem, którzy dzielą się z nim
swoją wiedzą, doświadczeniem
i bardzo dobrym materiałem
rozpłodowym. Bardzo dużą pomoc w rozwoju hodowli okazali
również Paweł Cerkanowicz ze
Skierniewic i Grzegorz Sobieraj
z Mysłowic, ofiarując Przemkowi bardzo dobre gołębie.
Na chwilę obecną w gołębniku mają 82 gołębie, 60 do lotów
i 11 par w rozpłodzie, które dadzą latające potomstwo. Przemek Mrugała w miarę możliwości sprowadza bardzo dobry
materiał hodowlany z kraju i zagranicy. Są wśród nich potomkowie gołębi „olimpijczyków”.
Świetnie rezultaty osiągają też
gołębie, które kupił u Andrzeja Cimały – młodego i już uty-

tułowanego hodowcy z Nowej
Wioski.
Hobby i pasja czy sport i rywalizacja?
Na Śląsku hodowanie gołębi
pocztowych to przede wszystkim tradycja, niestety już zanikająca. W obecnych czasach
aby osiągać czołowe konkursy
trzeba w ten sport inwestować
niemałe pieniądze. Starsi ludzie,
emeryci nie wytrzymują finansowo i żegnają się z tym sportem. A młodzi nie garną się do
hodowli gołębi.
Gołębie pocztowe to hobby
i pasja, ale też sport i rywalizacja. Gołąb pocztowy to spor-

towiec, więc jeśli się go już posiada, to chciałoby się też odnosić sukcesy. To hobby, które
uczy pokory, wytrwałości i cierpliwości. O gołębie należy dbać
przez cały rok, nie tylko w sezonie lotowym. Odpowiednio karmić i trenować, mieć kontakt
z weterynarzem. Zajmuje to jednak dużo czasu, dlatego trio hodowców z Chałupek doskonale
się zgrało, każdy w zespole ma
swoje określone funkcje i zadania, i w ostatnich latach ich
skrzydlaci podopieczni odnoszą sukcesy.
Ze zgranym trio
rozmawiała Teresa Banet

Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK

PONIEDZIAŁEK | ŚRODA | PIĄTEK | 14.00 - 18.00
Tworków, ul. Zamkowa 52
Rejestracja telefoniczna
602 456 747 / 32 419 91 81
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Dzisiaj w Betlejem...
To już 19. Gminny Przegląd
Przedstawień Bożonarodzeniowych zorganizowany przez
Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki. Występom
młodych artystów przyglądali
się: muzykolog Zuzanna Ortmans, Grażyna Tabor – aktorka
i reżyserka teatralna, Henryka
Otawa – emerytowana dyrek-

tor Przedszkola w Chałupkach,
Bernadeta Klement – emerytowana dyrektor Przedszkola w Tworkowie, Anna Gajęcka – emerytowana nauczycielka Przedszkola w Chałupkach
oraz dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek i wójt gminy Grzegorz Utracki.

W dwudniowym
przeglądzie 15
i 16 stycznia wystąpiły
następujące grupy:

 Przedszkole w Zabełkowie „Gdy się Chrystus rodzi” - op.
Anna Nowak,
 SP w Zabełkowie - „Bóg się
rodzi” - op. Ewelina Fuchs
i Dariusz Wierzgoń,

Świetlica w Roszkowie

Przedszkole w Tworkowie

SP w Bieńkowicach

Przedszkole w Zabełkowie

Styczeń 2019 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

 Przedszkole w Tworkowie „Bóg się nam rodzi” - op. Jolanta Pawlik i Marta Sedlaczek,
 Przedszkole w Chałupkach „Cud w Betlejem” - op. Katarzyna Króliczek, Beata Stobierska i Dariusz Wierzgoń,
 Świetlica w Chałupkach
- „Blask nad Judeą” - op.
Małgorzata Tomas, Iweta
Farana,
Przedszkole w Bieńkowicach

 Przedszkole w Bieńkowicach - „W noc Bożego Narodzenia” - op. Katarzyna
Tarok,
 Przedszkole w Bolesławiu „Jasełka” - op. Beata Kubny,
 Przedszkole w Krzyżanowicach - „Była noc, ciemna noc”
- op. Jolanta Siegmund,
 Świetlica w Roszkowie „Maleńka Miłość” - op. Do-

minika Liszka,
 ZSP w Owsiszczach - „Jasełka” - op. Agnieszka Sedlaczek i Wioleta Andreczko,
 SP w Bieńkowicach - „Raj,
piekło, miłość… puste miejsce” - op. Barbara Stronczek-Jóźwiak.
(tb)
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SP w Zabełkowie
Świetlica w Chałupkach

Przedszkole w Krzyżanowicach
ZSP w Owsiszczach

Przedszkole w Bolesławiu
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Finał WOŚP u „Luizy”
Tworków » Fryzjerki z tworkowskiego Studia Sztuki Fryzjerskiej „Luiza” po raz kolejny zagrały razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
W niedzielę 13 stycznia, podobnie jak w latach ubiegłych, do
salonu przyjść mógł każdy, by
poddać się dowolnemu zabiegowi – strzyżeniu, koloryzacji,
pielęgnacji lub czesaniu. Wśród
klientów był 3-letni Bruno, który
jako wcześniak korzystał z inkubatora zakupionego przez
WOŚP.
Fryzjerki tego dnia pracowa-

ły charytatywnie na rzecz Orkiestry, a ich klienci bezpośrednio
zasilali znajdującą się w salonie
orkiestrową puszkę.
Panie co roku tną i czeszą
dla Orkiestry, że aż miło jest patrzeć. Niesamowite, ile powstaje przy tym pozytywnej energii, zaraźliwej radości, ile serca
wkładają w pomaganie innym!
W tym roku wszystkie fryzjerki
pracowały w strojach „western
and country”, byli też Indianie.
Personel „Luizy”, jako grupa
zawodowa fryzjerów związana
z marką Kemon, przyłączył się

do akcji i stworzył sztab WOŚP. Razem z szefową Dagmarą
Siegmund, strzygły i układały
fryzury, a dzieciakom malowały
buźki w fantazyjne wzory i zaplatały warkoczyki.
W międzyczasie rozprowadzano losy loterii fantowej,
sprzedawano domowe ciasta,
które upiekły w tym roku nie
tylko fryzjerki, ale także klientki salonu. Oczywiście była też
kawa i herbata oraz kołacz dla
poczęstowania gości. Dzięki
licznym sponsorom można też
było upiec sobie kiełbaski przy
ognisku lub na grillu oraz skosztować grzanego wina. Również
i te pieniążki przeznaczono dla
Orkiestry.
Kulminacyjnym punktem
27. Finału WOŚP była licytacja.
Można było zdobyć prostownice
Kemona z logiem orkiestry oraz
t-shirty, a także karnety na kolację w Dworku Nad Stawem oraz
przepiękny bukiet kwiatów. Tradycyjnie emocjonujący przebieg
miała licytacja, której przedmiotem był tort malinowy w kształcie serca Orkiestry, podarowany przez ciastkarnię „Złote Wypieki”. Po zaciętej „walce” zwycięzca wrzucił do puszki 300 zł,
pokroił tort i poczęstował tych,
którzy pozostali do końca licytacji, a przede wszystkim dzieci.
Niespodzianką była natomiast ostatnia licytacja, w której
„przedmiotem” były dwie godzi-

czasu na przejażdżce motorem,
natomiast drugą godzinę pan
Norbert będzie sprzątał pokój
chłopaka – za co do orkiestrowej puszki trafiło 420 złotych.
W tym roku Orkiestra grała
dla dzieci – na zakup sprzętu
dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności. To właśnie w tych
miejsca dokonuje się specjalistycznych diagnoz i udziela medycznej pomocy poważnie chorym dzieciom.
Podczas 27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w tworkowskim Studiu Sztuki
ny czasu spędzonego z panem liwej i pełnej niespodziewanych Fryzjerskiej „Luiza” uzbieraNorbertem (mężem Dagmary zwrotów licytacji sukces odniósł no w sumie 13.468 złotych i 82
Siegmund, szefowej Studia Fry- pewien młodzieniec, który spę- grosze.
(tb)
zjerskiego). Po niezwykle burz- dzi z panem Norbertem godzinę

BAJKOWE OŚWIETLENIE

W Nowej Wiosce przy ulicy Leśnej: przepiękna szopka
z rzeźbionymi w drewnie figurami Świętej Rodziny oraz
Mikołaj strzegący bajkowo oświetlonego ogrodu – taki
pomysł na świąteczne dekoracje miał Marek Adamiec.

na Boże Narodzenie
Nowa Wioska to miejsce, które w okresie świąt Bożego Narodzenia co roku odwiedzają setki
osób, najchętniej dzieci. Domy,
płoty, choinki, drzewa i krzewy,
a nawet całe ogrody – zresztą
tak jak w całej naszej gminie – są
efektownie i pomysłowo oświetlony. Jednak dom przy ulicy Leśnej
3 przykuwa uwagę najbardziej.
Szopka z figurami Świętej
Rodziny, Święty Mikołaj w saniach, Święty Mikołaj na dachu
z workiem pełnym prezentów,
jest królewna Śnieżka i siedem krasnali, są renifery, sarenki, bałwanki, anioł wygrywający na trąbce kolędy, choinki – wszystko to oświetlone dziwnego, że już po wigilijnej
tysiącami światełek. Nic więc wieczerzy spotkać tu można

Wokół domu nie ma już miejsca na nowe dekoracje. Teraz
Artur Józefus skupia się udoskonaleniach technicznych –
wymienia tradycyjne lampki na
ledowe, które zużywają mniej
prądu, a są bardziej efektowne. O rachunku za prąd nawet
nie chce wspominać – to trzeba wkalkulować w koszty świąteczne.
(tb)

stałych bywalców, którzy ciekawi są co też nowego zobaczą.

Projektantem i wykonawcą
tych wszystkich dekoracji jest
Artur Józefus, z zawodu górnik,
obecnie na emeryturze. Przygotowania do kolejnych świąt
zaczynają się od zdejmowania
światełek, wtedy pan Józefus
ma już pomysł na następny rok.
W jego realizacji pomaga mu
siostrzeniec Paweł Kegel, stolarz. To on maluje na płytach
kontury wszystkich postaci
i zwierzątek, które potem są
oświetlane lampkami.
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Szlachetna Paczka
Tworów » Tradycyjnie
w okresie przedświątecznym
szkoła w Tworkowie brała
udział w organizowaniu Szlachetnej Paczki. W tym roku pomogliśmy rodzinie, która poprzez splot nieszczęśliwych
wydarzeń boryka się z codziennymi problemami i próbuje od
nowa ułożyć sobie życie.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności lokalnej udało się przygotować

29 dużych paczek. Podarowaliśmy rodzinie nową pralkę, stojak na pranie, żelazko, stolik, pufy, zestaw garnków, koc, pościel,
ręczniki, obrus, kubki, odzież
zimową oraz przejściową i buty dla dziecka, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne oraz
kosmetyki, przybory i artykuły
szkolne. Nie zabrakło również
wyjątkowych upominków i prezentów osobistych dla wybranej rodziny.
W sobotę 8 grudnia 2018 r., dzięki pomocy pana sołtysa,
delegacja uczniów
z nauczycielami
przekazała paczki
z prezentami wolontariuszom Szlachetnej Paczki. Był
to dla nas piękny
czas pełen wzruszeń
i poczucia, że udało
nam się zrobić dobry
uczynek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczniom, rodzicom,
nauczycielom i pracownikom szkoły
oraz społeczności
lokalnej, która przyłączyła się do naszej
akcji.
Info: SP Tworków

Chałupki » Finał Szlachetnej Paczki już za nami. Kolejny
raz otworzyliśmy nasze serca
na innych bardziej potrzebujących.
W tym roku udało się nazbierać 17 paczek, w których znajdowały się produkty żywnościowe, środki czystości, ubrania,
buty. Za uzbierane pieniądze
zakupiliśmy 2 tony węgla. Nie
zapomnieliśmy o koniu, którego
właściciele traktują jak członka
rodziny i przekazaliśmy również
2 worki jęczmienia, owsa oraz
worek buraków.
W sobotę 8 grudnia udaliśmy
się do pani Róży i pana Jerzego, aby przekazać Szlachetną
Paczkę. Po przybyciu na miejsce przekazaliśmy wszystkie
prezenty gospodyni domu, która nie kryła łez wzruszenia. Po
krótkiej rozmowie przy kawie
i ciasteczku pani Róża opowiedziała nam, jak sobie radzi, jak

Jasełka dla seniorów

Owsiszcze » 3 stycznia
2019 roku przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Owsiszczach przedstawiły „Jasełka” emerytom

ZSP i przedstawicielom orga- zagrały kolędy na dzwonkach
nizacji społecznych w Owsisz- diatonicznych.
czach. Dzieci zaśpiewały rówInfo: ZSP w Owsiszczach
nież kolędy i pastorałki w języku polskim i niemieckim oraz

codziennie pokonuje kilka kilometrów pieszo do sklepu lub
do urzędu.
Po ciepłym pożegnaniu udaliśmy się do Raciborza, aby dokonać formalności w magazynie Szlachetnej Paczki. Tam
otrzymaliśmy podziękowanie
i prośbę o udział w kolejnej edycji. Oczywiście potwierdziliśmy
swoją obecność.
Dołączając się do podziękowań, chcieliśmy wyrazić słowa szacunku i wdzięczności
wszystkim darczyńcom z naszej szkoły, a także sklepowi
„Delikatesy Centrum” z Chałupek za dostarczone produkty. Kolejny raz okazaliśmy pomoc i SZLACHETNE SERCE
ludziom w potrzebie.
Bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok w kolejnej edycji.
Info: Opiekun akcji
– Teresa Lipiec

NAJMŁODSI
PROGRAMUJĄ

Chałupki » W ubiegłym roku szkolnym gmina Krzyżanowice dołączyła dzięki wykorzystaniu środków unijnych do projektu „Eksperci programowania w podregionie rybnickim”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014
– 2020.
Wsparciem przez Wyższą
Szkołę Humanitas zostało objętych 16. nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni do prowadzenia zajęć z programowania w klasach I -III szkoły podstawowej.
Uczniowie poznając podstawy programowania z użyciem
programów Scratch, Scratch
Jr i Baltie rozwijali min. swoje kompetencje informatyczne
oraz zdolność do kreatywnego
rozwiązywania problemów.
Zajęcia z wykorzystaniem

takich narzędzi jak LEGO We
Do 2.0. i mata edukacyjna zachęcały młodych odkrywców do
aktywnej, twórczej i realizowanej zespołowo pracy.
Uczniowie klasy trzeciej ze
szkoły podstawowej z Chałupek
zafascynowani byli programowaniem robotów, które budowali z klocków Lego We Do 2.0.
W parach urządzali wyścigi zaprogramowanych pojazdów, wymieniali się uwagami i wzajemnie motywowali.
Po zakończeniu projektu
w grudniu 2018 roku każda szkoła otrzymała zestawy klocków
Lego, maty edukacyjne, kamerę
i tablet dla nauczyciela. Uczniowie pracowali na tabletach wypożyczonych przez Wyższą
Szkołę Humanitas w Sosnowcu.
Info: Bernadeta
Jabłońska – SP Chałupki

Przed
świętami
Owsiszcze » W piątek
21 grudnia 2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Owsiszczach odbyło
się przedstawienie jasełkowe.
Dzieci wprowadziły wszystkich
w przepiękny nastrój świątecz-

ny śpiewając kolędy, pastorałki
i opowiadając dzieje związane
z narodzinami Jezusa.
Po występie dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Owsiszczach Agnieszka Sedlaczek i skarbnik gminy Krzyżano-

wice pani Danuta Biczysko złożyły wszystkim dzieciom, rodzicom, przybyłym gościom i pracownikom ZSP w Owsiszczach
życzenia zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia.
Info: ZSP w Owsiszczach
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Hej kolęda, kolęda,
hej kolędy to czas…
Tworków » Józef i Maryja,
trzej królowie, pasterze, aniołki, diabełki, gwiazdeczki… takie role w Szkole Podstawowej
w Tworkowie odegrali uczniowie klasy Ia, Ib, IIa, IIb, wystawiając 21 grudnia 2018 roku jasełka.
Maluchy opowiedziały o narodzinach Jezusa, ukazując tę
historię w tradycyjny, acz niezwykle ciekawy sposób. Na sali gimnastycznej tworkowskiej
szkoły, gdzie odbyło się całe
przedstawienie, prócz uczniów
wyżej wymienionych klas, wy-

stąpiła także nasza utalentowana uczennica klasy III gimnazjum – Justyna Bulenda, która
zaśpiewała świąteczną, klimatyczną piosenkę. Całe wydarzenie poprowadziła Joanna Zygar
z klasy III gimnazjum.
W tym ważnym dla nas dniu
nasza szkoła gościła wójta gminy Krzyżanowice – pana Grzegorza Utrackiego, sołtysa Tworkowa – pana Andrzeja Bulendę, byłych pracowników naszej
szkoły oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
Po części artystycznej krótkie przemówienie wygłosiła pani dyrektor – Aleksandra Wawoczny oraz wójt gminy Krzyżanowice – pan Grzegorz Utracki.
Serdecznie dziękujemy naszym maluchom oraz uczennicom klasy III gimnazjum – Justynie i Asi – za przygotowanie
tego pięknego przedstawienia.
Dziękujemy także naszym nieocenionym chłopakom z radia,

którzy zadbali o wysoki poziom
nagłośnienia całego wydarzenia.
Szczególne podziękowania
należą się również wspaniałym
wychowawczyniom klas, wystawiających jasełka – pani Urszuli
Kubiczek, Lidii Sigmund, Iwonie Studnic i Katarzynie Wieczorek – dziękujemy!!!

Jesteśmy również wdzięczni za przybycie do naszej szkoły
wszystkich zaproszonych gości,
za udział grona pedagogicznego
z panią Dyrektor na czele, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły – bez Was to wydarzenie nie mogłoby się udać.
Info: SP Tworków

Była noc, ciemna noc

– Jasełka w Przedszkolu w Krzyżanowicach

Krzyżanowice » Przełom listopada i grudnia to piękny czas
w przedszkolu. Jak wszyscy doskonale wiedzą, Święta Bożego
Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami.
Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują ich nadejścia. W przedszkolu okres poprzedzający ten
magiczny czas jest niezwykle
pracowity. To czas dekorowania przedszkola na zbliżające
się święta, czas wykonywania
z dziećmi ozdób bożonarodzeniowych, czas przygotowywania

Jasełek. Dzieci pięknie nauczyły
się tekstów z pomocą rodziców.
Natomiast w przedszkolu dzieci
uczyły się pastorałek, kolęd oraz
tańców, by wszystko w całości
zaprezentować rodzicom.
Dnia 11 grudnia w przedszkolu w Krzyżanowicach odbyły się Jasełka w wykonaniu
najstarszej grupy przedszkolaków. Jasełka poprzedziły występy dzieci z grup młodszych.
Przedszkolaki pięknie ubrane
prezentowały role Józefa i Maryi, aniołków, gwiazdek, pasterzy i trzech króli. Całość poprze-

Zapomniane piosenki

dziła scenka, w której do domu
pewnej rodziny zapukała biedna
kobieta prosząc o gościnę. Kobieta ta opowiedziała całą historię związaną z narodzeniem
Jezuska w stajence.
Na Jasełkach był obecny wójt
gminy Grzegorz Utracki, który
złożył wszystkich obecnym życzenia z okazji zbliżających się świąt
oraz sołtys Hubert Fichna, dyrektor Iwona Fajger – Grochowska
oraz wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. Każdy z gości
otrzymał w prezencie pięknego
gipsowego aniołka.

Jeżeli ktoś zna piosenki ze swojego dzieciństwa lub młodości, które śpiewały wam Wasze
babcie i chciałby, aby nie zostały zapomniane i zostały utrwalone w śpiewniku „Piosenek zapomnianych”, to bardzo proszę o kontakt telefoniczny 609567626 – Sławek Chrobok.

Wszystkim przedszkolakom
należą się ogromne pochwały za
wspaniały występ, perfekcyjnie
nauczone wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą świąteczną atmosferę. Goście nagrodzili aktorów
gromkimi brawami, a pan wójt
i sołtys słodyczami.
OGŁOSZENIE

W kolejnej części spotkania odbył się kiermasz, na który
rzeczy przygotowały dzieci, pracownicy przedszkola oraz rodzice. Dla wszystkich był świąteczny poczęstunek – ciasta
i pierniki przygotowane przez panie kucharki. Cały wieczór upłynął
w miłej i świątecznej atmosferze.

Jak to dobrze, że są święta,
które godzą wszystkich.
Kiedy ludzie i zwierzęta
Są nam drodzy, bliscy.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach

« Sport i rekreacja « 13

Styczeń 2019 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Noworoczny turniej w Boguminie

Grudzień w Przedszkolu

w Krzyżanowicach

Bogumin » Tuż po Nowym
Roku, 6 stycznia, w hali sportowej BOSPOR w czeskim Boguminie odbył się turniej dla piłkarzy z rocznika 2008/9. Turniej
zorganizował LKS Tworków,
a do rozgrywek zgłosiły się naprawdę mocne drużyny nie tylko z regionu, ale także z innych
województw oraz z zagranicy.
W turnieju udział wzięły zespoły: LKS 05 Tworków (dwie
drużyny), Górnika Radlin, APN
Knurów, MFK Karvina, Bospor
Bohumin, Hatrick Głuchołazy,
LKS 07 Markowice, FC Hlucin
oraz KS Cracovia Kraków.
W każdym ze spotkań emocji nie brakowało. Kibice byli świadkami wielu ciekawych
akcji oraz zagrań, których nie
powstydziliby się dorośli piłkarze. Zmagania trwały kilka godzin, mimo zmęczenia zawodnicy dali z siebie wszystko, walka
o najwyższe trofeum była zacięta, ale fair play.
Bezkonkurencyjny w turnieju okazał się zespół Hattricka Głuchołazy. Drugie miejsce
przypadło Górnikowi Radlin,

a najniższy stopień podium zajęli młodzi piłkarze Cracovii Kraków. Królem strzelców turnieju
został Mikołaj Czechowicz (Cra-

covia Kraków), najlepszym za- bramkarzem został Jan Burwodnikiem zdaniem sędziów dek (MfK Karvina).
był Aleksander Bogusz (LKS
Info: LKS Tworków
07 Markowice), a najlepszym

Najmłodsi piłkarze nie próżnują zimą
Krzyżanowice »
Grudzień upłynął głównie pod kątem przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia – a co się
z tym wiąże to do przygotowywania Jasełek.
Przedszkolaki uczyły
się kolęd i pastorałek,
a starszaki swoich ról
jasełkowych, tańców.
To czas robienia kartek
świątecznych, dekorowania przedszkola na
nadejście zimy i świąt.
Jednak w tym miesiącu nie zabrakło innych
imprez i uroczystości.
Na początku grudnia dzieci spotkały się
z górnikami, dla których grupa Wiewiórek przedstawiła swój
program artystyczny. 6 grudnia
miało miejsce spotkanie dzieci
z Mikołajem, które odbyło się
w Magicu. Każda grupa miała swój czas na spotkanie z Mikołajem, a potem na wspólną
zabawę. W tym miesiącu najstarsza grupa wybrała się na
wycieczkę do naszej biblioteki,
gdzie pani Agnieszka opowiedziała dzieciom o swojej pracy,
o tym po co jest biblioteka i kto
może z niej korzystać.
Grudzień to czas życzeń,
więc przedszkolaki wybrały się
do Urzędu Gminy, aby osobiście złożyć życzenia świąteczne
Panu Wójtowi oraz wszystkim
pracownikom. Wszystkim osobom oraz instytucjom związanym z naszym przedszkolem
wysłaliśmy kartki z życzeniami.
17 i 18 grudnia dzieci w naszym przedszkolu piekły i dekorowały świąteczne ciasteczka,
a 20 grudnia odwiedziła nas Pani Zima w pięknej długiej białej
sukni z workiem pełnym srebr-

Szylerzowice » Na zaproszenie czeskiego klubu TJ Sokol
Silherovice podopieczni trenera
Piotra Muchy pojechali 18 stycznia na Międzynarodowy Turniej
Piłkarski Żaków rocznika 2010,
zgłaszając dwa zespoły.
Po kilku godzinach gry
pierwsza drużyna zwyciężyła wszystkie spotkania zdobywając I miejsce, ale na ogromne brawa zasłużyła II drużyna,
która przegrała tylko z naszą
pierwszą i uplasowała się na II
miejscu, na trzecim stopniu TJ
Sokol Stepankovice.
Najlepszym strzelcem okazał się Kuba Kuhl z rocznika
2011 Kuba, a najlepszym zawodnikiem Beniamin Foitzik. Najmłodszym zawodnikiem występującym w naszym zespole był
Marek Puszer z rocznika 2012

nych gwiazdek. Były wspólne
zabawy z naszym gościem, tańce. Natomiast 21 grudnia odbyła się nasza przedszkolna „Wigilijka”. Wszyscy podzieliliśmy
się opłatkiem, złożyliśmy sobie
życzenia i wspólnie zasiedliśmy
do stołu, by zjeść tradycyjne wigilijne potrawy. I tak intensywnie i ciekawie minął nam ostatni
miesiąc roku 2018. Kolejny Rok
zapowiada się również ciekawie
i atrakcyjnie dla naszych przedszkolaków.
Tymczasem życzymy:
Wiary, co góry przenosi,
nadziei na lepsze jutro
i miłości, co wszystko przetrzyma.
A także uśmiechu, radości.
Szczęśliwego Nowego 2019 Roku.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach

Rydułtowy » W sobotę 19
stycznia podopieczni trenera Mateusza Besza, czyli orliki młodsze LKS Tworków zdobyły w sobotę I miejsce na turnieju organizowanym przez
KS Naprzód Rydułtowy. Stawką zmagań był puchar burmistrza miasta.
Zespół z gminy Krzyżanowice rozegrał podczas turnieju
pięć spotkań. Cztery z nich wygrał, jedno zremisował. Miłym

stały na wysokim poziomie
i parokrotnie przegrywając 0:2,
chłopcy pokazali wolę walki, wygrywając wszystkie spotkania.
Oczywiście nie o sam wynik
tu chodzi, ale pokazuje nam to,
że mamy obrany dobry kierunek, uczymy się i zbieramy kolejne doświadczenia.

zaskoczeniem jest fakt, że po
raz pierwszy w karierze piłkarskiej królem strzelców turnieju
po czterech strzelonych golach
został Radek Riedel, zawodnik
LKS Tworków. W czasie zmagań
tyle samo razy do siatki przeciwnika trafił Kacper Pawlik, kolega
z drużyny. Ostatecznego zwycięzcę wyłoniła seria rzutów karnych.
Wyniki meczów
 Tworków 1:1 Unia Racibórz
 Tworków 3:2 GKS Jastrzębie
 Tworków 1:0 Gierałtowice
 Tworków 2:0 Szczerbice
 Tworków 3:2 Rydułtowy
Piekary Śląskie » 20 stycznia drużyna żaków z LKS Tworków uczestniczyła w turnieju
halowym piłki nożnej, zorgani-

Wyniki z fazy grupowej:
 Juventus Academy- LKS
Tworków 0:3
 LKS Tworków- MKP Odra
Centrum Wodzisław 7:2
zowanym przez Juventus Aca-  APN Olimpia Piekary Ślądemy Piekary Śląskie. Była to
skie- LKS Tworków 0:10
druga edycja Turnieju BIAN-  LKS Tworków- AMP PszczyCONERI CUP, którą rozegrana 3:3
no w Hali MKS Olimpia Piekary.
W turnieju wzięły udział druWychodzimy z grupy z pierwżyny: MUKP Dąbrowa Górnicza, szego miejsca zdobywając 10
APN Olimpia Piekary Ślaskie, pkt (23-5) i awansujemy do Ligi
MKP Odra Centrum Wodzisław Mistrzów i kolejne wyniki:
Śląski, LKS Tworków, Akademia  LKS Tworków- AMP PszczyOrzeł Mokre 2011, GKS Rozbark
na 4:0
Bytom, Szombierki Bytom, Aka-  Juventus Academy- LKS
demi Młodego Piłkarza PszczyTworków 3:6
na, Juventus Academy Pieka-  LKS Tworków- GKS Szomry Śląskie, które podzielone na
bierki 3:2
dwie grupy.
 MUKP Dąbrowa - LKS TworNasza drużyna rozegrała
ków 2:4
podczas turnieju osiem meInfo: Piotr Mucha
czów, wygrywając siedem i je- trener-koordynator grup
den – w fazie grupowej – remimłodzieżowych LKS
sując.
Tworków
Spotkania w Lidze Mistrzów
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V Bieg Nadodrzański w Raciborzu
Racibórz » Czterech zawodników z gminy Krzyżanowice
wzięło udział w V Biegu Nadodrzańskim w Raciborzu: Rafał
Sbeczka Tworków (45.24 min.)
i Bernard Mrowiec (48.44 min.)
z Tworków oraz Adam Staniczek (53.21 min.) i Łukasz Oczadły (53.23 min.) z Nowej Wioski.
6 stycznia na starcie V Biegu Nadodrzańskiego w Raciborzu stanęło 359 zawodników
i zawodniczek. Ze względu na
trudne warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników organizatorzy zmienili
trasę biegu. Zamiast wałami
nad Odrą zawodnicy pokonali
10-kilometrowy dystans alejkami Parku Zamkowego – 5 pętli
po 2 kilometry każda. Pierwszy zameldował się na mecie
Paweł Pac z Brzegu z czasem
36.29 min.
(tb)

198 – Bernard Mrowiec

Skaciorze posumowali sezon
288 – Rafał Sbeczka

419 – Łukasz Oczadły,
420 – Adam Staniczek

REKLAMA

Krzyżanowice » W sobotę,
19 stycznia, skaciorze zrzeszeni w Klubie Skata Sportowego
KROJC Krzyżanowice uroczyście zakończył i podsumował
miniony sezon rozgrywek.
Podczas spotkania zawodnikom, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki rozdano puchary, a gratulacje i życzenia złożył wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki, a także burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla, ponieważ w klubie Krojc zrzeszeni są także skaciorze z gminy
Krzanowice.

brał Ernest Konieczny z Chałupek oraz jedną Andrzej Bortel
z Krzanowic. Kolejne nagrody
przypadły za najwyższy wynik
całego turnieju jak i poszczególnych serii.
Nagrodę za najwyższy wynik
całego turnieju otrzymał Jarosław Darda z Zabełkowa, najwyższy wynik pierwszej serii
osiągnął Bolesław Gajda (Połomia), najwyższy wynik drugiej
serii osiągnął Jarosław Darda,
a najwyższy wynik trzeciej serii – ponownie Bolesław Gajda. W klasyfikacji całorocznej
pierwsze miejsce zdobył JaroWyniki
sław Darda, drugie miejsce –
Piotr Drzymała (Krzanowice),
współzawodnictwa
a trzecie miejsce Józef Żak (Wow 2018 roku
W 2018 roku w klubie zosta- dzisław Śląski).
ły rozegrane 3 Grand ouverNowością w 2018 roku było
ty, z czego dwie statuetki ode- rozegranie dodatkowego turnie-

ju o tytuł mistrza Klubu Krojc
Krzyżanowice, do którego zakwalifikowało się 9. najlepszych
zawodników z cyklu całorocznego. Mistrzem klubu Krojc
Krzyżanowice w roku 2018 został Waldemar Wojtczyk (Wodzisław Śląski), wicemistrzem
Andrzej Konsek (Lubomia), a na
trzecim miejscu uplasował się
Zbigniew Siódmok (Bojanów).
Klub Krojc Krzyżanowice
zgłosił do rozgrywek w roku
2019 roku aż szesnastu zawodników, co czyni go największym
klubem w okręgu Śląsk-Południe. Warto odnotować również
fakt, że w swoich szeregach
klub ma pierwszego juniora –
jest nim 11-letni Denis Polednik
z Krzanowic.
(tb)

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze turniej sekcyjne, które w tym roku będą rozgrywane we wtorki o godz. 16.30 w restauracji Staruszek w Krzyżanowicach.
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III

Zbiórka odpadów
zmieszanych (kubeł)

Zbiórka odpadów
zmieszanych (kubeł)

X

II

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron

KRZYŻANOWICE

IX

I

Odpady
biodegradowalne
(zielone) – worki

CHAŁUPKI

VIII

7; 14;
21; 28

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron

Zbiórka odpadów
zmieszanych (kubeł)

VII

1;
14!;
29

Odpady
biodegradowalne
(zielone) – worki

BOLESŁAW

VI

2!; 15;
3; 17
29

7; 21

2; 16;
4; 18
13; 27
30

24.06.2019 – ULICE: Raciborska, Drzymały, Bolesławska, Ks. Weltzla, Zachodnia, Południowa, Nowa, Młyńska,
Stawowa, Długa, Ogrodowa, Św. Jana, Miarki, Boczna, Gregora, Sportowa, Wypoczynkowa, Słoneczna
05.08.2019 – ULICE: Krzyżanowska, 1 Maja, Piaskowa, Kopernika, Ks. Dzierżona, Główna, Różana, Hanowiec,
Ks. Bonczyka, Mickiewicza, Wąska, Odrzańska, Zamkowa, Polna, Dworcowa, Parkowa

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Zbiórka odpadów
zmieszanych (kubeł)

7; 14;
21; 28

4; 11;
18; 25

4; 11;
18; 25

8;
23!

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

9;
23

Selektywna zbiórka
odpadów – worki,
szkło, plastik+metal,
makulatura

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

22

19

19

16

21

18

16

20

17

22

19

17

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3; 17

2!; 15;
29

12;
26

10;
24

7; 21

4;
18

Odpady
biodegradowalne
(zielone) – worki
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron

2; 16;
13; 27
30

29.04.2019 r.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7.00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi
W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane następujące odpady:
• zużyty sprzęt RTV i AGD, pralki, lodówki, itp. – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny
• meble, tapczany, meble ogrodowe, okna – prosimy o w miarę możliwości rozbiórkę na mniejsze elementy tych odpadów co przyśpieszy ich zbiórkę,
• urządzenia sanitarne, umywalki, wanny, itp.
• akumulatory.

XII

4; 12!;
2;
7; 21 18 ;
9;16;
25
23; 30

W ramach zbiórki wielkogabarytowej nie będą odbierane następujące odpady:
• opakowania z zawartością płynów,
• opony, elementy karoserii samochodowych
• styropian, wełna mineralna, papa, ondulina, odpady płyt gipsowych,
• opakowania po środkach niebezpiecznych, nawozach,

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia
gospodarstwa domowego
można przywieźć do PSZOK-u
w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Uwaga! Nastąpiła zmiana dnia zbiórki odpadów zielonych z czwartku na środę.
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Z bibliotecznej

półki

Psychologia to nie tylko domena naukowców i specjalistów. Chęć poznania czynników, rządzących psychiką człowieka i kierujących jego zachowaniem,
wniknięcia w świat i stany emocjonalne innej osoby,
problemy spotykane na co dzień – to częste motywy,
które powodują, że sięgamy po książki psychologiczne,
poradniki, opracowania popularne i naukowe. W naszej ofercie jest ich przeogromny wybór. Zapraszamy do naszych bibliotek

ANTHONY ROBBINS - OBUDŹ W SOBIE OLBRZYMA…
I MIEJ WPŁYW NA CAŁE SWOJE ZYCIE – OD ZARAZ!

Większość ludzkich cierpień i bólu nie jest konieczna – tą zaskakującą tezą rozpoczyna swoje rozważania Anthony Robbins, niekwestionowany człowiek sukcesu, który odnalazł złotą receptę na szczęście
i teraz chętnie dzieli się nią ze swoimi czytelnikami oraz uczestnikami
licznych prelekcji. Jego rada w tym zakresie sprowadza się do przejęcia kontroli nad własnymi przekonaniami, uczuciami oraz działaniem.
Autor uważa, że wyłącznie samodzielne decydowanie o swoim życiu
pozwala osiągnąć człowiekowi szczęście. Ale przejęcie kontroli to nie
tylko nieuleganie wpływom innych, ale również odważne sięganie po
swoje marzenia. Anthony Robbins zauważa, że ludzie więcej energii
wkładają w narzekanie na swoje życie niż na przeprowadzenie w nim
realnych zmian. Najczęściej powstrzymuje ich przed nimi strach przed niepowodzeniem albo
przekonanie i nadzieja, że problemy rozwiążą się same albo dokonają tego inni. Uświadomienie
ludziom, że są jedynymi osobami odpowiedzialnymi za własne życie, tylko z pozoru jest proste.
Większości osób bardzo trudno jest zdobyć się na odwagę i podjąć radykalne kroki.

GARY JOHN BISHOP - UNF*CK YOURSELF NAPRAW SIĘ!

W twojej głowie toczy się nieprzerwany monolog wewnętrzny – jakiś
cichy krytyczny głos wciąż powtarza ci, że jesteś zbyt leniwy, za głupi albo za słaby. Nawet nie zauważasz, jak mocno wierzysz w te słowa
i ile energii z ciebie wysysają! Starasz się normalnie żyć, tylko od czasu
do czasu myślisz z rezygnacją, że skoro nie potrafisz ruszyć z miejsca
czterech liter, to być może nigdy nie dotrzesz w życiu tam, gdzie chcesz,
a szczęście, za którym tęsknisz, pozostanie tuż poza twoim zasięgiem.
Moją książkę dedykuję tym, którzy doświadczają tego destruktywnego
monologu, brodząc w strumieniu wątpliwości i manipulacji zatruwających codzienne życie. Unf*ck Yourself. Napraw się! to werbalny policzek od wszechświata, który ma sprawić, żebyś się ocknął, docenił swój
prawdziwy potencjał, przestał sobie dowalać i totalnie wkręcił się we
własne życie. A więc… napraw się!

REGINA BRETT - MÓW WŁASNYM GŁOSEM

To kolejny pięknie wydany zbiór niezwykłych felietonów. Regina Brett
podpowiada w nim, jak odkryć swoją prawdę, wytrwale za nią podążać
i nie wahać się nią dzielić. Między fiołkowymi okładkami „Mów własnym głosem” zawiera się pięćdziesiąt porywających lekcji o tym, jaką siłę mają słowa – a nie milczenie, i o tym, że nawet jeśli trudno nam
czasem zmierzyć się z prawdą, to tylko w ten sposób staniemy się wolni. Jak ćwiczyć się w odwadze? Jak stawiać czoła codzienności wbrew
naszym obawom i lękom? I wreszcie – jak przekazywać swoją historię,
by była inspiracją i nadzieją? O tym wszystkim przeczytacie w najnowszym zbiorze felietonów Reginy Brett.

Myśl
Jeśli nie spełniam twoich oczekiwań, nie obrażaj się.
Przecież to są twoje oczekiwania, a nie moje obietnice..
Christian Friedrich Hebbel

Uśmiechnij się

Humor lekarski
Podobno czas jest najlepszym lekarzem, dlatego tak długo czekamy w poczekalni... Tym
razem powodów do śmiechu dostarczyli nam sami lekarze. Publikujemy wypisy z kart
pacjenta.

 Pacjent ma dwoje nastoletnich dzieci, lecz poza tym nie wykazuje objawów choroby
psychicznej.
 Pacjent uskarża się na ból w klatce piersiowej po ośmiu miesiącach leżenia na lewym boku.
 Podczas badania kolano było zaczerwienione i obrzmiałe, a na drugi dzień zniknęło.
 Pacjentka nieustannie szlocha i płacze, wygląda także nieco depresyjnie.
 Pacjentka cierpi na depresję od czasu pierwszej wizyty u mnie w 1996 roku.
 Wycinek z wypisu ze szpitala: Żywy, ale bez mojego zezwolenia.
 Wyglądający zdrowo zgrzybiały 70-letni mężczyzna, wysoce sprawny umysłowo, zaawansowany Alzheimer.
 Pacjent odmówił sekcji.
 Denat twierdzi, że nie miał poprzednich historii samobójstw.
 Pacjent twierdzi, że białe krwinki zostawił do badania w innym szpitalu.
 Historia medyczna pacjenta wygląda zdumiewająco dobrze, przybrał jedynie na wadze 20 kg w ciągu ostatnich trzech dni.
 Pacjent miał na śniadanie kanapki, a po południu anoreksję.
 Ponieważ pacjentka nie może zajść w ciążę z mężem, powinniśmy za niego nad nią
popracować.
 Pacjent nie ma czucia od palców stóp w dół.
 Przebywając na intensywnej terapii pacjentka została przebadana, prześwietlona
i wysłana do domu.
 Skóra pacjenta pozostała sucha i wilgotna.
 Pacjent uskarża się na okazjonalne, ciągłe i nieprzerwane bóle głowy.
 Pacjent wskazywał pełną przytomność i współpracę i nie odpowiadał na pytania.
 Pacjentka stwierdziła, że na zatwardzenie cierpiała przez większość życia aż do momentu rozwodu.
 Obie piersi są równe i reagują na światło.
 Skóra: nieco blada, ale obecna.
 Badanie bioder wykonano pacjentce wieczorem w łóżku.
 Pacjent był skonsultowany także przez dr. A, który stwierdził, że powinniśmy usiąść
na tyłku i zgodzić się z jego diagnozą.
polki.pl


JERZY VETULANI I MARIA MAZUREK - BEZ OGRANICZEŃ.
JAK RZĄDZI NAMI MÓZG

Książkę „Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg” można traktować
jako wzorcowy przykład książki popularnonaukowej, która ma uczyć
i bawić. Jest prowadzona w formie dosyć luźnej rozmowy, pogadanki
dwojga ludzi. Podczas lektury możemy się dowiedzieć, co różni nas (ludzi) od innych zwierząt, jak narkotyki działają na mózg, dlaczego ludzie
(a szczególnie mężczyźni) tak często myślą o seksie, a także dlaczego
marihuana jest bezpieczniejsza od fistaszków. Jerzy Vetulani opowiada bardzo rzeczowo, nie ma oporów przed posługiwaniem się anegdotą, żartem. Neurobiolog opowiada, w jaki sposób działa nasz mózg,
bez wchodzenia zbyt głęboko w kwestie „techniczne” teorii neurologii.
Posługuje się raczej przykładami praktycznymi i analogiami, aby pokazać w jaki sposób mózg działa i reaguje na zmiany. A przede wszystkim dlaczego działa właśnie w ten sposób, w jaki działa.

DANUTA NOSZCZYŃSKA - NIEŚWIĘTA RODZINA

Aga przyszła na świat w domu, w którym dość swobodnie podchodzono
do kwestii wierności małżeńskiej. W miejsce ogólnie przyjętych norm
moralnych z pokolenia na pokolenie wykształciły się całkiem odmienne
od nich reguły i zwyczaje. W tak urządzonym przez dorosłych świecie
dziecko od początku nie ma łatwego życia. Zagubiona w tym irracjonalnym świecie sama musi odkrywać podstawowe prawdy o życiu, doświadczając wielu porażek i bolesnych doświadczeń. Ale kiedy zaczynają się naprawdę duże problemy, rodzina musi zdać poważny życiowy test. Czy wykorzysta szansę na wielką zmianę i odczarowanie słów,
które nie miały znaczenia? Danuta Noszczyńska zabiera nas w świat
pełen dystansu i nieco czarnego humoru, za który pokochały ją tysiące
czytelniczek. Książka jest trzecią powieścią z serii „Siedem grzechów
głównych”, poprzednie to "Zła miłość" – pycha i "Futra, perły i łzy jak piołun gorzkie" – chciwość.
Teraz kolej na rozwiązłość.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
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przedstawień bożonarodzeniowych można było obejrzeć w Tworkowie
podczas 19. Gminnego Przeglądu – Jasełka 2019

