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Terozki pogodomy se po ślonsku
Tworków » Podczas Konkursu Gwary Ślaskiej na scenie
tworkowskiego Centrum Kultury 14 marca znajomością
gwary mogli pochwalić się najmłodsi – przedszkolacy oraz
nieco starsi – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,
a także dorośli.
Czytaj na stronie 3
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Zapraszamy do Bieńkowic

NA WIELKANOCNĄ
PROCESJĘ KONNĄ
Sołtys i Proboszcz wsi Bieńkowice oraz Wójt Gminy Krzyżanowice
zapraszają na procesję konną i festyn wielkanocny
w świąteczny poniedziałek
22 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.00.

PROGRAM DNIA:
 12.30 Zbiórka uczestników procesji konnej na ul. Pomnikowej
 13.00 Wymarsz procesji
 14.30 Zakończenie procesji i przygotowanie do wyścigów konnych przy
ul. Odrzańskiej
 15.45 Uroczyste nieszpory dla uczestników procesji i zaproszonych gości
 17.00 Poczęstunek w restauracji Rege
 19.00 Rozpoczęcie zabawy wielkanocnej

Kalendarz najbliższych
imprez planowanych w gminie Krzyżanowice
13.04.2019

Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego

Gmina Krzyżanowice

14.04.2019

Kiermasz Wielkanocny

Centrum Kultury w Tworkowie

22.04.2019

Wielkanocna Procesja Konna

Bieńkowice

25-26.04.2019

Międzynarodowy Przegląd
Teatrzyków Przedszkolnych

Centrum Kultury w Tworkowie

27.04.2019

Meander Star Maraton Górnej Odry

Meandry rzeki Odry
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Terozki pogodomy se po ślonsku
DOKOŃCZENIE ZE S. 1
W konkursie zorganizowanym przez Gminny Zespół
Oświaty Kultury Sportu i Turystyki już po raz dwunasty swój
talent recytatorski zaprezentowało ponad 130 uczestników. Jury w składzie: dr Kornelia Lach
– autorka wielu książek o kulturze pogranicza polsko-czeskiego, Maria Kostrzewa – poetka,
gawędziarka z Tworkowa oraz
Agnieszka Winiarczyk – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oceniło ponad 80 występów.
Konkurs ukazał bogactwo
różnorodnych tekstów, bardzo
często pisanych specjalnie na
konkurs przez nasze gminne
poetki i gawędziarki. Jurorki
zwróciły uwagę na to, że dzieci
perfekcyjne władają gwarą śląską, która ma wiele lokalnych
odmian.

Laureaci konkursu

Kategoria przedszkola (wykonawca, wiek, klasa, repertuar,
placówka delegująca, opiekun)
 Błażej Kramarczyk, 4 lata
- „Pan Hilary” - Przedszkole w Krzyżanowicach – op.
Anna Mróz
 Łukasz Drzeniek, 4 lata
- „Maryjka” - Przedszkole
w Chałupkach – op. Beata
Stobierska
 Jagoda Mika, 5 lat - „Hanys
i Hilda – czyli randka po śląsku” - Przedszkole Chałupki
– op. Beata Stobierska
 Mia Zawadzka, 3 lata - „Mój
tata” - Przedszkole w Tworkowie – op. Barbara Kasza
 Tomasz Starostka i Tomasz
Seemann, 4 lata - „Lyń” Przedszkole w Zabełkowie
– op. Monika Demanet
 Nina i Oliwia Wolnik, 5 i 6 lat
- „Nasza tasza” - Przedszkole w Tworkowie – op. Jolanta Pawlik
 Anna Juraszek, 6 lat - „Nelki do piykne frelki” - Przedszkole w Tworkowie op. Jo-

lanta Pawlik
 Sandra Suchanek, 5 lat „Podzimky” - Przedszkole
w Tworkowie – op. Barbara
Mokrosz
 Kinga Beczica, 6 lat - „Pazury” - Przedszkole w Tworkowie op. Barbara Mokrosz
 Helena Socha, 6 lat - „Fojerwera” - Przedszkole w Bieńkowicach – op. Katarzyna
Starok
 Marcus Żyła, 6 lat - „Złote wesele” - Przedszkole w Bieńkowicach oddział
w Bolesławiu – op. Beata
Kubny

Kategoria szkoła
podstawowa klasy I – III

 Karolina Błajda, 7 lat - „Śląskie Zoo” - SP w Krzyżanowicach
 Martyna Grygarczyk, 7 lat
- „Heklowano serweta” - SP
w Tworkowie – op. Lidia Sigmund
 Bożena Stelmarczyk i Błażej
Pawlik, kl. I - „Francik i nowo
siostrzyczka” - SP w Krzyżanowicach – op. Agnieszka Kroczek
 Karol Grzesiczek, kl. I - „Żywot Ślonzaka poczciwego” SP w Bieńkowicach – op.
Barbara Stronczek-Jóźwiak
 Wojciech Beczica, 8 lat - „Rolnik” - SP w Tworkowie – op.
Urszula Kubiczek
 Kamil Pawlik, 9 lat - „Oma
Truda” - SP w Bieńkowicach
– op. Edyta Kalisz
 Maria Socha, 8 lat - „Godka
o Marzannie” - SP w Bieńkowicach – op. Edyta Kalisz

Kategoria szkoła
podstawowa klasy IV –
VIII

 Grupa dzieci ze świetlicy
w Chałupkach, 6 – 14 lat „Kopciuszek z inkszej bajki”
- op. Iweta Farana i Małgorzata Tomas
 Szymon Grzesiczek, 10 lat
- „Niedaleko pado jabłko od

jabłoni, ale trocha dalej kokos od palmy” - SP w Bieńkowicach – op. Izabela Glenc-Porwoł
 Jakub Cmok i Emilia Lamla,
10 lat - „Byzuch w niedziela” SP w Bieńkowicach – op. Weronika Otawa
 Marlena Bartodziej, 11 latm
- „Krowa” - SP w Krzyżanowicach – op. Magdalena Kowalska
 Emilia Szyszka, 12 lat - „Pieroński pieron” - SP w Zabełkowie – op. Ewa Borińska
 Agnieszka Pośpiech i Sandra Cymbaluk, 12 lat - „Ona
i on” - SP w Zabełkowie – op.
Ewa Borińska
 Natalia Smołka, 13 lat - „Ślonski monitoring” - SP w Zabełkowie – op. Ewa Borińska
 Emilia Zawadzka, 14 lat „Mój tata kowal” - SP w Tworkowie – op. Anna Poloczek
 Błażej Klimaszka, III kl.
Gimn. - „Kopciuszek” - SP
w Tworkowie

Kategoria dorośli

 Agnieszka Adametz - „Zamiłowanie do zwierzątek” KGW Nowa Wioska
 Maria Kostrzewa - „Wdowa”
- Tworków
 Agnieszka Lasak, Grażyna
Cwik, Krystyna Galda - „Spotkanie w Zakopanym na Krupówkach’ - Bieńkowice
(tb)

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie
serdecznie zaprasza do udziału

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału

w XXVII MIĘDZYNARODOWYM
PRZEGLĄDZIE TEATRZYKÓW PRZEDSZKOLNYCH

w XXV PRZEGLĄDZIE
MŁODYCH TALENTÓW

pod patronatem Starosty Raciborskiego
Przegląd zostanie zorganizowany

25 i 26 kwietnia 2019 roku

w sali widowiskowej Centrum Kultury w Tworkowie.

 • 

Przegląd jest okazją do zaprezentowania umiejętności
zespołów przedszkolnych, wymiany doświadczeń, poznania polskiej,
czeskiej oraz śląskiej kultury, języka i obyczajów
oraz utrwalenia kontaktów pomiędzy stroną czeską i polską.
Tradycyjnie do udziału w XXVII Międzynarodowym Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych zostały zaproszone przedszkola z przygranicznych gmin czeskich Szylerzowice,
Hać, Piszcz oraz przedszkola gminy Krzyżanowice,
a także powiatów raciborskiego i wodzisławskiego.

Termin i miejsce:
13 - 14 maja 2019 roku, sala widowiskowa Centrum Kultury w Tworkowie.
Warunki uczestnictwa:
Do udziału w Przeglądzie zapraszamy dzieci oraz młodzież (solistów i zespoły) w następujących
kategoriach: gra na instrumentach, śpiew, taniec i recytacja.
W Przeglądzie mogą brać udział laureaci poprzednich edycji.
Celem Przeglądu jest rozwijanie i prezentacja różnorodnych form artystycznych,
wymiana doświadczeń w zakresie różnych form pracy, zainteresowań artystycznych
dzieci i młodzieży, podnoszenie ogólnego poziomu artystycznego zespołów,
poszukiwanie indywidualności szczególnie uzdolnionych.
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie karty zgłoszenia w terminie do
25.04.2019 roku na adres GZOKSiT w Tworkowie: ul. Zamkowa 48, 47-451 Tworków.
Karty zgłoszenia są dostępne w sekretariatach przedszkoli, szkół oraz w świetlicach na terenie
gminy Krzyżanowice lub bezpośrednio w sekretariacie GZOKSiT w Tworkowie.
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Modernizacje, remonty

i inwestycje w naszej gminie

TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją
budynku przedszkola w Zabełkowie. Obecnie zakończono pierwszy etap prac termomodernizacji, czyli wymianę

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń
KGW w świetlicy w Zabełkowie”.
W ramach inwestycji wykonane
zostanie jedno duże pomiesz-

Wybudowana została ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m
z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej od cmentarza do ul. Dolnej
w Zabełkowie.
Info: Referat Funduszy
Zewnętrznych i Promocji

czenie kuchni i dodatkowy magazynek wraz z robotami wykończeniowymi: płytkowaniem,
tynkowaniem, malowaniem
ścian. Wyremontowany zostanie istniejący magazynek oraz

zamontowane zostaną również nowe drzwi wewnętrzne
oraz okna. Koszt inwestycji to
70.000,03 zł.

LKS KRZYŻANOWICE

ŚCIEŻKI ROWEROWE ZIELONEGO POGRANICZA
Rozpoczęły się prace związane z budową ścieżki rowerowej pomiędzy Krzyżanowicami
a Tworkowem. Ścieżka rowerowa będzie miała ponad 1400 m
długości i 3,5 m szerokości. Zostanie wykonana z nawierzchni
asfaltowej wzdłuż drogi krajowej 45, poza pasem drogowym.
Koszt inwestycji to 916.456,86
zł. Maksymalne dofinansowanie zadania wynosi 742.554,74 zł.
Budowa ścieżki rowerowej
prowadzona jest w ramach
Projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16
_025/0001243 pn. „Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V - A Republika Czeska
– Polska 2014-2020.
W ramach tego samego projektu zostanie wykonana rów-

konano też komin zewnętrzny.
Koszt tego etapu inwestycji to
125.648,84 zł z czego 90% to pożyczka z WFOŚiGW.

MODERNIZACJA KUCHNI

ŚCIEŻKA ROWEROWA W ZABEŁKOWIE
Trwa procedura związana
z odbiorem zadania p.n.: „Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr
45 w miejscowości Zabełków”
w ramach projektu „Udostępnienie Odry i Olzy”
Koszt inwestycji to 369.149,95
zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

kotłów c.o. w budynku przedszkola. W miejsce starych kotłów zamontowano dwa nowe
kotły kondensacyjne z palnikiem modulowanym oraz sterownikiem pogodowym, wy-

nież ścieżka rowerowa w Tworkowie na ul. Odrzańskiej oraz
ścieżka na trasie Bieńkowice
– Bolesław. Na budowę tych
ścieżek gmina podpisała umowy z wykonawcami.
Ścieżka w Tworkowie będzie miała długość 454 m i szerokość 3,5 m o nawierzchni bitumicznej z nową podbudową.
Koszt budowy tej ścieżki wynosi
384.070,67 zł.
Ścieżka Bieńkowice – Bolesław będzie miała długość 1383
m i szerokość ok 3,5 m również
o nawierzchni bitumicznej z no-

wą podbudową. Początek od ul.
Kowalowej w Bolesławiu do
ul. Młyńskiej w Bieńkowicach.
W ramach budowy ścieżki zmodernizowana zostanie kładka
dla pieszych i rowerzystów.
Koszt budowy ścieżki pomiędzy
Bieńkowicami a Bolesławiem
wynosi 1.043.954,04 zł.
Dofinansowanie ścieżek rowerowych „zielonego pogranicza” wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
Info: Referat Funduszy
Zewnętrznych i Promocji

Na terenie boiska klubu
sportowego LKS Krzyżanowice zostały zabudowane nowe
piłkochwyty. Prace polegały na
demontażu istniejącego piłkochwytu i ogrodzenia wzdłuż ul.
Kolejowej oraz wykonanie nowego ogrodzenia na długości 72
mb i piłkochwytu na długości 45
mb. Koszt inwestycji to 34.014,96
zł. Zadanie realizowane było
w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa
Krzyżanowice na 2019 rok.

LKS CHAŁUPKI
Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn.
„Utwardzenie terenu przy boisku LKS Chałupki”. Koszt inwe-

stycji to 31.171,80 zł. W ramach
inwestycji wykonany został remont istniejącego utwardzenia
z kostki brukowej o powierzchni

350 m2. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa
Chałupki na 2019 rok.

LKS TWORKÓW
Przekazano plac budowy
na zadanie pn. „Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS
przy ul. Głównej w TworkowieII ETAP”. Koszt inwestycji to
40.299,00 zł. I ETAP ww. zadania
został zrealizowany w ramach

funduszu sołeckiego w 2018 roku. Tegoroczne prace polegają
m.in. na wykonaniu zadaszenia
trybun w konstrukcji stalowej
ocynkowanej na długości 22,5
m oraz montażu rzędu siedzeń
plastikowych w ilości 26 sztuk.

Powierzchnia zabudowy będzie
wynosiła 168,75 m2. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa Tworków na
2019 rok.

SOŁECTWO RUDYSZWAŁD
W ramach Funduszu
Sołeckiego przypadającego
dla sołectwa Rudyszwałd na
Rozpoczynają się prace stanie chodnik o długości 140 m duszu sołeckiego przypadają- 2019 rok zrealizowano dwa
związane z przebudową chod- i 1,2 m szerokości, o nawierzch- cego dla sołectwa Bieńkowice zadania:
1. „Zakup sprzętu dla OSP
nika przy ul. Ogrodowej w Bień- ni z kostki brukowej. Koszt in- na 2019 rok.
kowicach – etap IV. W ramach westycji to 30.900,15 zł. Zadanie
inwestycji przebudowany zo- realizowane jest w ramach fun-

PRZEBUDOWA CHODNIKA

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

dostała dofinansowanie.
W jego ramach partnerzy:
gmina Krzyżanowice i czeska
gmina Szylerzowice utworzą infrastrukturę informacyjną, socjalną i techniczną. Po polskiej
stronie rewitalizacji poddane zostaną ruiny zamku w Tworkowie.
W istniejącą wieżę zamku wbudo-

wana zostanie platforma widokowa, a w budynku starej wozowni
powstanie centrum obsługi turystów oraz sala konferencyjna.
Prace przy wozowni polegają m.in. na wykonaniu zadaszenia z płyty żelbetowej monolitycznej opartej na żelbetowych
belkach spoczywających na słu-

w Rudyszwałdzie”. W ra- 2. „Zakup sprzętu dla KGW
w Rudyszwałdzie”. W ramach zadania zakupiono:
myjkę karcher, sprężarkę
mach zadania zakupiono:
tłokową oraz wózek narzęzmywarkę oraz termosy 1,5 l
dziowy o łącznej wartości:
o łącznej wartości: 2.000,00 zł.
4.980,00 zł.
Info: Referat Gospodarki Przestrzennej

pach. Pod słupami zaprojektowano stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Pozwoli
to na uzyskanie dwupoziomowego otwartego pomieszczenia.
Będzie tu centrum obsługi turystów oraz sala konferencyjna.
Rewitalizacja obejmować
będzie również wzmocnienie
oraz zabezpieczenie części ruin, które przetrwały do naszych pieczenia zarówno przed dalczasów, zwłaszcza w zakresie szym niszczeniem, jak i w ceich wzmocnienia oraz zabez- lu bezpiecznego udostępnienia
ich zwiedzającym. W ramach
projektu zrewitalizowano także park w Tworkowie.
Projekt „Szylerzowice
i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności” jest
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Kwota umowy (wieża, wozownia, rewitalizacja parku
w Tworkowie): 2.967.020,62 zł
Dofinansowanie:
2.521.967,51 zł
(tb)
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Czy mieszkańcy gminy czują się
na swoim terenie bezpiecznie?

SESJA RADY GMINY
Na ostatniej sesji, 26 lutego,
radni analizowali stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy
Krzyżanowice. Sytuacja analizowana była w kilku aspektach:
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa na
drogach.
W obradach uczestniczyli
goście: komendant powiatowy
policji Łukasz Krebs, zastępca
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu Paweł Sowa, komendant straży miejskiej Wiesław
Buczyński, komendant gminny
OSP w Krzyżanowicach Krystian Jobczyk oraz dzielnicowy
straży Andrzej Łaba.

OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE

Na terenie gminy działa dziesięć jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, w tym OSP
Krzyżanowice i OSP Tworków
należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
a o wejście do systemu KSRG
stara się jednostka z Zabełkowa. W swoich szeregach skupiają 281 czynnie działających
członków i 394 wspierających.
W naszej gminie jest 14 drużyn
młodzieżowych: 10 chłopięcych
i 4 drużyny dziewczęce, razem

skupiających 147 członków
młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Na wyposażeniu jednostek
OSP jest 13 samochodów strażackich w tym 10 samochodów
średnich i 3 lekkie.
W 2018 roku zakupiono
sprzęt w ramach projektu „READY TO HELP”, dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla gminy Krzyżanowice
realizacja projektu oznaczała
zakup nowego średniego wozu
strażackiego dla OSP Zabełków.
Poza tym wszystkie jednostki
OSP otrzymały nowy sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie osobiste dla strażaków. Całkowita
wartość projektu dla gminy to
1.060.433,29 zł, dofinansowanie
– 869.697,73 zł, wkład własny –
190.735,56 zł. Ze środków Funduszu Sprawiedliwości zakupiono
sprzęt do ratowania życia i zdrowia o wartości 115.042 zł, dofinansowanie projektu to aż 99%
wydatków, czyli 111.474 zł, wkład
własny – 3.568 zł.
W remizach OSP na bieżąco
prowadzone są remonty i modernizacje. Największą inwestycją była kompleksowa termomodernizacja budynku remizy
OSP Krzyżanowice, z wymianą
centralnego ogrzewania na ga-

zowe, na którą gmina pozyskała
dotację z WFOŚ. Łączna wartość poniesionych wydatków
gminy Krzyżanowice na działalność jednostek OSP w 2018 roku
wyniosła 1.383.669,66 zł, w tym
dofinansowanie zewnętrzne
to 981.171,73 zł i środki własne
402.497,93 zł. Nakłady finansowe na zakup sprzętu i szkolenia w OSP w latach 2011-2018
to kwota 4.800.000 zł
Podstawową działalnością
OSP jest ochrona przeciwpożarowa, szeroko pojęte ratownictwo oraz pomoc w usuwaniu
skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Ważną działalnością jest
stałe podnoszenie kwalifikacji
swoich członków, wyznaczonych
do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez szkolenia i ćwiczenia.
Ochotnicze straże pożarne
ściśle współpracują z organizacjami działającymi na terenie
danej miejscowości przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez
i ich zabezpieczaniu. Naczelnicy
jednostek prowadzą też działalność oświatową oraz szkoleniowo-pokazową dla młodzieży
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

KOMISARIAT POLICJI
W KRZYŻANOWICACH

ROLNICY NA KONFERENCJI

Komisariat swoją działalnością obejmuje gminy Krzyżanowice i Krzanowice, to rozległy
teren, który zamieszkuje około 18 tys osób. Gmina Krzyżanowice jest trudną do ochrony,
ze względu na transgraniczną
przestępczość, a także przebiegającą drogę DK 45, która stanowi zagrożenie ze względu na
natężenie ruchu. Mimo to, zdaniem komendanta Krebsa, teren gminy jest bezpieczny, na
co przytoczył dane statystyczne. W 2017 roku stwierdzono
92 przestępstwa – wykrywalność na poziomie 45 %, natomiast w 2018 roku stwierdzono
91 przestępstw – wykrywalność
na poziomie 72,5 %.
Jeśli chodzi o przestępstwa
kryminalne, to w 2017 roku
stwierdzono 75 przestępstw –
wykrywalność na poziomie 36
%, natomiast w 2018 roku 69
przestępstw – wykrywalność
na poziomie 66,7 %. Jeśli chodzi o najbardziej uciążliwe dla
mieszkańców przestępstwa tzn.
zniszczenie mienia, kradzieże,
włamania, rozboje i pobicia, to
ich wykrywalność wzrosła z 20
% w 2017 roku do 51 % w roku
2018.
W 2018 roku policjanci
z Krzyżanowic zrealizowali szereg działań o charakterze prewencyjnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego,
spotykali się z przedszkolakami i uczniami, przeprowadzili
egzaminy na kartę rowerową.
Na terenie gminy były przeprowadzane akcje dotyczące
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjanci wystosowali 16 wystąpień do zarządców
dróg dotyczących poprawy bezpieczeństwa inżynierii ruchu
drogowego.
W 2017 i 2018 r. gmina Krzyżanowice przekazała 3.496 zł
na zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bądź widoczny na drodze”. W bieżącym
roku z budżetu gminy dofinansowany zostanie nowy radiowóz.
Będzie to toyota auris z napędem hybrydowym.

STRAŻ MIEJSKA

Strażnicy miejscy pomagają w egzekwowaniu przepisów
ustaw oraz prawa miejscowego,
dotyczących utrzymania ładu
i porządku w gminie, jak również w przestrzeganiu przepi-

sów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Patrolują miejsca targowe,
pomagając zapewnić w miarę
swobodny ruch mieszkańców,
zabezpieczają miejsca wypadków drogowych, interweniują
w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach, gdzie jest
to zabronione.
Wykroczenia ujawnione
w 2017 i 2018 r. przez straż dotyczyły m.in. zanieczyszczania
i uszkodzenia dróg transportu
rolnego przez rolników, braku
nadzoru nad psami oraz niewłaściwej opieki nad zwierzętami
domowymi.
Strażnicy przeprowadzili
rozmowy z właścicielami gospodarstw, co do których są zastrzeżenia odnośnie spalania w piecach plastikowych opakowań,
kontrolowali posesje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Weryfikowali deklaracje za
śmieci, ujawnili nielegalne wysypiska śmieci i w kilku przypadkach ustalili sprawców, nakazując usunięcie śmieci.
Monitorowali miejsca niebezpieczne, udzielali podstawowych porad prawnych, uczestniczyli w rozwiązywaniu sporów
sąsiedzkich. Pouczali mieszkańców popełniających wykroczenia, a jeśli to nie skutkowało, karali mandatami.
Poza tym straż miejska pomaga w zabezpieczaniu imprez
gminnych np. dożynek, festynów, rajdów rowerowych, zlotów
pojazdów zabytkowych, koncertów. W prowadzonych działaniach współpracuje z policją,
sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy i strażakami.

PODSUMOWANIE

Na zakończenie wójt gminy
Grzegorz Utracki przypominał,
że w ostatnich latach wiele dróg
i chodników zostało zmodernizowanych, poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców. Prowadzone są rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad
w Katowicach na temat remontów dróg krajowych.
Podsumowując obrady wójt
oraz radni dobrze ocenili działalność służb mundurowych
i zgodnie stwierdzili, że współpraca ze strażakami oraz z funkcjonariuszami policji i straży
jest bardzo dobra.
(tb)

Program Maluch+
Ponad pół tysiąca uczestników – rolników, firm i producentów związanych z branżą
rolną, naukowców, przedstawicieli władz samorządowych
oraz osób związanych z branżą
– wzięło udział w III Konferencji
Naukowo – Technicznej pn. „Jak
ratować polskie rolnictwo przed
skutkami suszy?”, która odbyła
się 20 i 21 lutego w Zakrzowie.
Wśród uczestników konferencji byli rolnicy z gminy Krzyżanowice oraz wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca wójta
Wolfgang Kroczek.
Podczas dwóch dni uczestnicy mogli wysłuchać łącznie 19
referatów wygłoszonych przez
specjalistów oraz naukowców,
którzy do tematu suszy pode-

szli wielowymiarowo. Kilka prelekcji dotyczyło szczegółowego omówienia problemu suszy
w obliczu globalnych zmian klimatu. Sporo uwagi poświęcono na analizę jej skutków w rolnictwie – z perspektywy ekonomicznej, gospodarczej i przyrodniczej. Ponadto uczestnicy
mogli przyjrzeć się bliżej ogólnopolskiemu Systemowi Monitoringu Suszy oraz poznać systemowe i prawne rozwiązania
wspomagające ograniczanie
problemu. Nie zabrakło również przykładów przeciwdziałania suszy poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi. W konferencji, na zaproszenie organizatorów, udział
wzięli także naukowcy ze Sło-

wacji, którzy wzbogacili spotkanie o doświadczenia z własnych
regionów.
Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Jan Krzysztof
Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda
Śląski i Małopolski, Marszałkowie województw: śląskiego,
małopolskiego oraz opolskiego
a także Starosta Powiatu Raciborskiego oraz Prezes Zarządu
„Agromax” i Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Konferencja została zorganizowana przez Przedsiębiorstwo
Rolno- Przemysłowe „Agromax” Sp. z o.o. w Raciborzu
oraz Uniwersytet Rolniczy im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie.
(tb)

Katowice/Krzyżanowice »
8 marca w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim wójt gminy Grzegorz Utracki odebrał promesę
na utworzenie żłobka w gminie
Krzyżanowice w ramach rządowego programu Maluch+ .
Samorządowcom z naszego
regionu promesy wręczyli sekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, poseł

na Sejm RP i przewodnicząca
sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Bożena Borys-Szopa oraz wojewoda śląski
Jarosław Wieczorek.
Pomoc udzielona gminie
Krzyżanowice wynosi 198.000,00
złotych. Placówka, która zacznie
działać od września przy tworkowskim przedszkolu obejmie
opieką dziesiątkę dzieci.
(tb)

KRÓTKO
1 marca
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w w Zgromadzeniu Ogólnym
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Rybniku. Była to sesja wyborcza,
przewodniczącym związku został
Piotr Kuczera – prezydent Rybnika.
3-5 marca
Wójt gminy wraz z kierownictwem
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysami i szefami organizacji społecznych gminy Krzyżanowice uczestniczył w wyjazdowym
szkoleniu w Zakopanem. Szkolenie
dotyczyło m.in. funduszu sołeckiego,
składania wniosków i pozyskiwania
dotacji, prawnych aspektów funkcjonowania organizacji, systemu RODO.
6 marca
Wójt gminy spotkał się z pedagogami szkolnymi w sprawie realizacji zadań pedagogicznych i opieki
pedagogiczno-psychologicznej, realizowanej przez pedagogów szkolnych w naszych szkołach.
7 marca
W gminie Krzyżanowice odbył się
Konwent starosty, burmistrzów
i wójtów powiatu raciborskiego.
Poruszano m. in. temat Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu, transportu zbiorowego na
terenie powiatu, remontów i inwestycji na drogach powiatowych oraz
sprawy bieżące.
8 marca
W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed wręczył
wójtowi gminy Krzyżanowice promesę w wysokości 198.000,00 zł
na utworzenie żłobka w gminie Krzyżanowice z programu MALUCH +.
11-12 marca
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w posiedzeniu delegacji narodowych oraz posiedzeniu Komitetu
Monitorującego Programu Interreg
V-A Republika Czeska-Polska Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej
Odry Euroregion Silesia.
15 marca
Wraz z delegacją Urzędu Gminy, Rady Gminy i sołtysów wójt Grzegorz
Utracki uczestniczył w pożegnaniu i
uroczystościach pogrzebowych długoletniego sołtysa Chałupek Ryszarda Chroboka.
18 marca
W Muzeum Śląskim w Katowicach
odbyło się inauguracyjne spotkanie obchodów 100-lecia Powstań
Śląskich, w którym uczestniczył
wójt gminy.
W Urzędzie Gminy wójt Grzegorz
Utracki, zastępca Wolfgang Kroczek oraz sekretarz gminy Małgorzata Krzemien spotkali się z sołtysami, aby omówić sprawy bieżące
i uzgodnić terminy zebrań wiejskich.
19 marca
Wójt gminy uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
w Czerwionce Leszczyny.
20 marca
Wójt gminy spotkał się z projektantem w sprawie sygnalizacji świetlnej
przy przejściu dla pieszych na DK 45
w Krzyżanowicach.
21 marca
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z byłymi posłami na Sejm RP:
wójtem seniorem Wilhelmem Wolnikiem, Henrykiem Hajdukiem oraz
Willibaldem Fabianem.
22-25 marca
Wójt Grzegorz Utracki towarzyszył
przedstawicielkom gminy Krzyżanowice, które uczestniczyły w wystawie wielkanocnej w partnerskiej
gminie Aschach w Austrii, gdzie prezentowały ręcznie robione kroszonki.
(szersza info. w kolejnym numerze)
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Diamentowe Gody
Jubileusz 60-lecia zawarcia
związku małżeńskiego świętowali państwo Irena i Norbert
Krause z Zabełkowa. Z tej okazji
jubilatów odwiedzili wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki. Wręczając małżonkom bukiet kwiatów i upominki,
w imieniu własnym i mieszkań-

Spotkanie z okazji

DNIA KOBIET Działalność Klubu Senior +

Krzyżanowice » W gminie
Krzyżanowice rolę kobiet docenia się nie tylko od święta, ale
także na co dzień. Nie mniej
jednak Dzień Kobiet obchodzony jest bardzo uroczyście.
Z tej okazji 8 marca w sali narad
Urzędu Gminy odbyło się uroczyste spotkanie. Na zaproszenie wójta gminy przybyły panie
kierujące gminnymi jednostkami organizacyjnymi, dyrektorki
szkół i przedszkoli, przedstawicielki organizacji społecznych
i stowarzyszeń, a także radne.
Zastępca wójta w imieniu
własnym oraz władz samorządowych złożył serdeczne życzenia, podkreślając jak ważną ro-

Członkowie Klubu Senior
+ wraz z pracownikami OPS
Krzyżanowice i przedstawicielem Komisariatu Policji
w Krzyżanowicach, dyskutowali na temat bezpieczeństwa
osób starszych. Omawiane były
kryminalne działania oszustów
podających się za osoby bliskie
oraz przedstawicieli służb (tzw.

Zapraszamy do klubu Dodatki mieszkaniowe
 mieszkańcem Gminy Krzyżanowice,
 w wieku 60 +,
 osobą nieaktywną zawodowo
i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 chcesz pomóc sobie i innym?
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM
„Klubu Senior+” !!!
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
 zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
 możliwość korzystania z organizowanych warsztatów
 możliwość wzięcia udziału
w rozwijaniu swoich pasji
i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na
rzecz osób potrzebujących
w tym seniorów.
Korzystanie z oferty Klubu
Senior + jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane
uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację
uczestnictwa i złożyć dokumen-

Zajęcia fitness

Członkowie Klubu Senior +
uczestniczyli w pierwszych zajęciach ruchowych z elementami jogi i pilates. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem członków Klubu Senior+.
Zainteresowani seniorzy mogli
pod okiem instruktora wykonać
szereg ćwiczeń rozciągających
w akompaniamencie uspokajającej muzyki. Ze względu na zainteresowanie członków Klubu
Senior + spotkania podobne zajęcia będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.
Utworzenie i wyposażenie
Klubu Senior + zostało sfinansowane ze środków budżetu
państwa otrzymanych w ramach programu wieloletnieMetoda „na wnuczka”, metoda go „Senior+” na lata 2015-2020
„na policjanta” itd.). Uczestnicy (Edycja 2018) oraz ze środków
spotkania w ramach spotkania Gminy Krzyżanowice
Info: OPS Krzyżanowice
omawiali zaprezentowane materiały filmowe oraz odnosili się
do faktycznych wydarzeń jakie
miały miejsce w ostatnich miesiącach. Spotkania z cyklu „Bezpieczny senior” będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.

w Gminie Krzyżanowice

lę pełnią kobiety, dziękował za
aktywną działalność i zaangażowanie na rzecz naszej gminy.
Życzył, uśmiechu, radości, i aby
kobiety, które poza obowiązkami
domowymi spełniają się także
zawodowo, miały czas dla sie- Kurs komputerowy
bie na realizację swoich pasji,
W ramach bezpłatnego kurzainteresowań i marzeń.
su podstawowej obsługi komUroczystość przebiegała putera i Internetu dla seniorów
w sympatycznej, życzliwej at- zrzeszonych w Klubie Senior +
mosferze, przy słodkim poczę- w Owsiszczach uczestniczyło 60
stunku i małej czarnej. Dla pań seniorów. Zajęcia odbywają się
wystąpiła z mini recitalem Ju- raz w tygodniu w 10-osobowych
styna Bulenda – utalentowana grupach. Kursanci w ramach
wokalnie młoda mieszkanka kursu poznają obsługę komputera i praktyczne korzyści koTworkowa.
(tb) rzystania z internetu – obsługę komunikatorów czy poczty
internetowej, aby kontaktować
się z najbliższymi.
Zajęcia w lutym i marcu
ukończyło już 50 seniorów. Planowane zakończenie kursu to
kwiecień br.

Seminarium „Bezpieczny
senior”

Jeżeli jesteś:

ców naszej gminy złożyli gratulacje i wyrazy uznania oraz szacunku za przeżycie tak pięknej
i długiej wspólnej drogi, życzyli
jubilatom pogodnych lat życia
w miłości i poszanowaniu, w jak
najlepszym zdrowiu i zadowoleniu w otoczeniu najbliższych,
a także zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów.

ty w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice
Formularz rekrutacyjny –
deklarację uczestnictwa można pobrać:
w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice w godzinach
pracy Ośrodka
ze strony internetowej
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krzyżanowice – pobierz formularz
Osoby, które złożą formularz
rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

I ENERGETYCZNE

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą
w Tworkowie informuje, iż od
lutego 2019r. wszelkie sprawy
związane z ustaleniem prawa
do dodatków mieszkaniowych

i energetycznych realizowane
są przez tut. Ośrodek.
Dodatek mieszkaniowy to
świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, osobom o niskich dochodach, które mają

Wniosek o Mama 4+

Minister Elżbieta Rafalska
Utworzenie i wyposażenie zwróciła się do seniorów, a także
Klubu Senior + zostało sfinan- do osób z ich bliskiego otoczenia,
sowane ze środków budżetu informując o programie "Mama
państwa otrzymanych w ra- 4+". Zachęciła, aby poinformomach programu wieloletnie- wać osoby, które mogą skorzystać
go „Senior+” na lata 2015-2020 z programu, w jaki sposób mogą
(Edycja 2018) oraz ze środków złożyć wniosek. Dzięki temu inGminy Krzyżanowice
formacja dotrze do jak najszerszego grona zainteresowanych.

możliwe jest składanie do ZUS
lub KRUS wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla tych kobiet (a w szczególnych przypadkach również
mężczyzn), które poświęcając
się wychowaniu czwórki lub
większej liczby dzieci nie podjęły pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, by wypracować sobie choćby minimalną
Drodzy Seniorzy,
emeryturę. Tworząc program
Jak być może już Państwo „Mama 4+” chcieliśmy z jednej
wiedzą, od początku marca strony docenić trud rodziciel-

tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie
czynszu oraz innych wydatków
mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz
niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu)
Dodatek energetyczny to
forma rekompensaty kosztów
ponoszonych z tytułu opłat za
energię elektryczną. Przysługuje osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, posiadającym umowę kompleksową

lub umowę sprzedaży energii
elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym.
Warunkiem jest zamieszkiwanie w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
Szczegółowych informacji
udziela Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą
w Tworkowie, ul. Zamkowa 50,
47-451 Tworków, tel.: 32 419 63 00,
e-mail: ops@krzyzanowice.pl,
www: http://ops.krzyzanowice.pl/

stwa, a z drugiej wesprzeć tych,
którzy znajdują się dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji.
Z pewnością część z Państwa ma w swoim otoczeniu
takie osoby – mamy czwórki,
piątki czy większej liczby dzieci, które dzisiaj nie mają prawa
nawet do najniższego świadczenia. A być może chodzi właśnie
o Was. Nie godzimy się na taki
scenariusz. Ja, jako Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie zgadzam się na to,
by kobiety, które wychowały czasem naprawdę sporą gromadkę
dzieci, były pozostawione bez
środków do życia.

Gorąco zachęcam – poinformujcie swoich znajomych, sąsiadów, których program „Mama 4+” obejmuje, że od dzisiaj
mają prawo wnioskować o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. To świadczenie, które
najzwyczajniej się im należy. Jeśli dotyczy to Was samych – nie
zwlekajcie, złóżcie wniosek.
Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
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SAMOLOTY TO MOJA PASJA
6
Paweł Friedek z Tworkowa
to emerytowany górnik dołowy
– ślusarz. Modelarstwem zajmuje się praktycznie od dziecka.
W swojej kolekcji posiada ponad
350 modeli samolotów i drugie
tyle nieposkładanych, czekających na swoją kolej w pudełkach.
Co sprawiło, że zainteresował
się Pan modelarstwem?
Kiedyś w domu, pamiętam,
wisiał model samolotu odrzutowego. Od kiedy tylko pamiętam zawsze miałem jakiś modelik samolotu. Tata pracował
w Czechosłowacji, tam je kupował, bo u nas nie było. Najpierw
on mi to sklejał, a ja patrzyłem.
Potem ja sklejałem, a tata patrzył. Jako dziecko bawiłem się
nimi i dużo modeli nie przetrwało tej zabawy.
Specjalizuje się Pan w samolotach?
Kiedyś sklejałem co było.
Lecz doszedłem do wniosku, że
miejsca jest za mało i musiałem
sobie ustalić priorytet. Doszedłem do wniosku, że samoloty
i II wojna światowa interesują
mnie najbardziej.
Jakie to są samoloty?
Samoloty wszystkich stron
walczących w II wojnie. Polskie,
niemieckie, amerykańskie, angielskie, radzieckie, japońskie.
Czechosłowacki też się znajdzie,
chociaż te nie walczyły. Mam
również rumuńskie i węgierskie. Ciekawostka – był taki polski samolot PZLP24, górnopłat,
już przestarzały. Rumuni kupili

szpachluję szpary, szlifuję. Potem nakładam podkład, następnie specjalną farbę modelarską,
na to lakier. Do tego dochodzi
kalkomania z oznaczeniami samolotów i na to przychodzi jeszcze raz lakier. Na koniec model
idzie na półkę. A potem co jakiś
czas odkurzam wszystko.

1
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go w Polsce i na jego bazie z wy- Ile czasu zajmuje sklejenie
korzystaniem części zrobili swój, jednego samolotu?
bardzo dobry IR80.
To trwa około trzech tygodni. Zawsze składam tylko jeOprócz tego, że skleja Pan den model do końca, jak skońmodele to interesuje się też czę biorę następny.
historią?
To jest malutka część (Paweł Jak przebiega proces składaFriedek pokazuje na książki i al- nia i sklejania modelu?
Wyciąga się z pudełka i sklebumy). To są książki nie tylko
o samolotach, również o okrę- ja według instrukcji. Ale dużo
tach podwodnych. Wiele z nich modeli sklejam na pamięć. Poma dedykacje autorów. Inte- tem dodaję własne elementy np.
resuje mnie historia II wojny tablicę przyrządów, żeby choświatowej ogólnie. Ale lotnictwo ciaż zegary było widać w kokpii okręty podwodne szczególnie. cie – tego w fabrycznych modelach nie ma. Następnie sklejam,

ODSZEDŁ OD NAS
Ryszard Chrobok

Szczerze poruszeni informujemy, że 12 marca w nocy, zmarł
w wieku 74 lat Ryszard Chrobok.
Był wychowawcą młodzieży - nauczycielem praktycznej
nauki zawodu w Rafako, swoje życie związał z Chałupkami
oraz gminą Krzyżanowice. W
latach 1994 - 1998 w 2 kadencji
Rady Gminy Krzyżanowice był
radnym. Od roku 1999, a więc
już ponad 20 lat, pełnił funkcję
sołtysa Chałupek.
Społecznik, działacz Grupy
Odnowy Wsi, członek Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”
oraz Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Chałupkach.
Był zaangażowanym działaczem na rzecz rozwoju wsi
Chałupki, prekursorem inicja-

Gdzie jest Pana warsztat pracy
i jakie narzędzia Pan stosuje?
Mój warsztat znajduje się
w kuchni. Moja żona toleruje moje hobby i życzliwie „wynajmuje” mi kawałek kuchni
w okres jesień-zima-wiosna. Latem nie zajmuję się tym. Sklejam 10 modeli na sezon. Do pracy używam pęsety, pilniczków
do paznokci, z czego moja żona
się śmieje, bo mam ich więcej
niż ona. Poza tym patyczki do
uszu i wykałaczki oraz malutki
aerograf do malowania.

tyw Grup Odnowy Wsi na terenie województwa śląskiego.
Oddany lokalnej społeczności,
zawsze służący pomocą, radą
i dobrym słowem.
Spokojny, opanowany,
uśmiechnięty, potrafiący współpracować z każdym, łagodzić konflikty. Wspierał wszystkie organizacje społeczne w Chałupkach i
mieszkańców, zabiegał o kolejne
inwestycje w swoim sołectwie.
Pełnił rzetelnie i z pełnym
zaangażowaniem swoją służbę
dla mieszkańców aż do końca....
Uroczystości pogrzebowe
odbyły się 15 marca w kościele pw. św. Anny w Chałupkach.
Sołtysa Ryszarda Chroboka
żegnała rodzina, przyjaciele,
znajomi, mieszkańcy gminy

Nad czym Pan teraz pracuje?
Jaki model?
Zbliża się do końca Junkers
86. To akurat samolot, który nie
walczył w II wojnie światowej,
ale bardzo mi się podoba, bo też
ma swoją historię. Jak miałem
12 lat kuzyn kupił w Niemczech
Junkersa 86 i sobie poskładał.
Jak zobaczyłem ten model, to
mi się tak spodobał, że od tego czasu byłem „chory” na ten
samolot.

W jakiej skali są samoloty?
Większość z nich to skala
1:72, później 1:48, i kilka jest 1:32.
W dużym samolocie widać więcej i można się pobawić szczegółami. Ja jestem wychowany na
modelach, na które młody człowiek teraz nawet nie popatrzy.
Ten Junkers to jest model, który został wyprodukowany w latach 60. ubiegłego wieku. Czyli
swoje lata ma. A ja go mimo to
składam. Mamy specjalne grupy modelarskie na facebooku,
w tym jest także grupa vintage,
która składa modele wyprodukowane do 1989 roku.
Ja sklejam nowe i stare.
Mam taki model z lat 60. kiedyś bardzo poszukiwany, który
Krzyżanowice i gmin sąsied- nie będzie sklejany i zostanie
nich, starosta Grzegorz Swo- u mnie w „muzeum” jako „eksboda, wójt Grzegorz Utracki, wi- ponat”. Ma dla mnie dużą warcewójt Wolfgang Kroczek, były tość sentymentalną.
poseł na Sejm RP, obecnie radny sejmiku śląskiego Henryk Pan wszystko wie o samoloSiedlaczek, wójt senior Wilhelm tach...
Wolnik, sołtysi, radni gminni
Nie, wszystkiego nie wiem.
oraz urzędnicy. Mszę pogrze- Nie ma szans żeby wszystko
bową odprawił proboszcz parafii wiedzieć. Staram się poszeks. Joachim Ottinger.
rzać swoją wiedzę na jakiś teW imieniu samorządu śp. Ry- mat. Historia modelarstwa to
szarda Chroboka pożegnał wójt jest też historia. Bez historii nie
Grzegorz Utracki, przypomina- ma modelarstwa, po co mam rojąc jego służbę samorządową bić model samolotu, o którym
dla gminy i Chałupek.
nic nie wiem. Jeśli znam pilota
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samolotu, na którym latał, to też
chcę coś o nim wiedzieć.
Czy modelarstwo to zabawa
dla dużych chłopców?
W pewnym sensie tak. Dla
mnie to jest relaks, zabawa
i sprawia mi to przyjemność.
Poza tym dużo czytam na temat składanych samolotów. To
łączy historię z zabawą.
Czy to zabawa dla dużych
chłopców? Mam znajomego,
który ma siedemdziesiątkę
1.
2.
3.
4.

„na karku” i robi modele. Mam
znajomych, którzy są lekarzami,
adwokatami, osoby o różnych
zawodach, mieszkają w Warszawie, Kielcach, Krakowie –
wszyscy jesteśmy kolegami i to
jest w tym najfajniejsze. Internet otworzył mi okno na świat
i poznałem masę fajnych ludzi,
z niektórymi spotykam się też
w „realu”.
Z modelarzem – hobbystą
rozmawiała Teresa Banet

Spitfire MK IIa (z godłem kościuszkowskim) – dywizjon 303
Spitfire MK IIa (z biało-czerwoną szachownicą) – dywizjon 317
PZL P. 11c – brał udział w kampanii wrześniowej
„Francuska ślicznotka” Dewoitine D.520 – latał na niej kpt.
Mieczysław Mümler, pierwszy dowódca dywizjonu 302
5. Hawker Hurrikane Mk I – dywizjom 317 – pilotował kpt. Henryk Szczęsny
6. Messerschmitt Bf 109 E-1 (JG 26) vs Hawker Hurrikane Mk
I (dywizjon 303)
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W tłusty czwartek pączki jeść trzeba
Tworków » „Powiedział
Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych
pączków nasmażyła” – mówi
staropolskie przysłowie. Pączka w tym dniu zjeść trzeba –
w przeciwnym razie czeka nas
niepowodzenie przez cały rok.
Panie z kół gospodyń wiejskich z gminy Krzyżanowice
urządziły sobie babski comber

w tłusty czwartek w tworkowskim Centrum Kultury. Zgodnie z tradycją w tym dniu nie
tylko wypada, ale wręcz należy
się objadać. Tak więc na spotkanie gospodynie przyniosły
usmażone przez siebie pączki.
Małe, wielkie, z dziurką w środku, z cukrem pudrem i lukrowane, tradycyjne z marmoladą
i z bitą śmietaną lub z innym na-

więc i tej tradycji stało
się zadość. Po degustacji pączków oraz po odtańczeniu „chodzonego”
panowie pożegnał panie,
życząc im miłej zabawy.
Tłusty czwartek jest
wstępem do zabaw, które towarzyszą ostatnim
dniom karnawału, przed
czterdziestodniowym
postem – w Tworkowie

dzieniem – w sumie było ich
500, bo każde z dziesięciu
kół usmażyło po 50 pączków.
Babski comber to zabawa raczej bez mężczyzn,
ale zgodnie z tradycją kobiety obcinają mężczyznom podczas tej zabawy
krawaty. W tym roku zaszczyt ten spotkał wójta
gminy oraz jego zastępcę. Tak

Tworków

Krzyżanowice

Nowa Wioska

Bieńkowice

Owsiszcze

Bolesław

Roszków

Chałupki

Zabełków

Rudyszwałd

poza degustacją pączków były też różne konkursy, zabawy,
wspólne śpiewy i tańce.
To dziewiąty z kolei „Tłusty Czwartek” w tworkowskim
Centrum Kultury zorganizowany, tak jak i poprzednie, przez
Gminny Zespół Oświaty Kultury
Sportu i Turystyki wspólnie z kołami gospodyń wiejskich gminy
Krzyżanowice.
(tb)
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Gospodynie obchodziły Dzień Kobiet
Świętować czy nie? W naszej
gminie ten dylemat nie istnieje.
Nasze kobiety uwielbiają wszelkie okazje do świętowania i nie
wiadomo dlaczego Dzień Kobiet
miałby być wyjątkiem od tej reguły, skoro tyle rozgłosu zyskują
na przykład zapożyczone z ob- podczas niektórych spotkań bycych kultur Walentynki.
ły występy młodzieży, uczniów
Święto kobiet, przypadają- i przedszkolaków.
ce 8 marca, było obchodzone
Wśród gości uczestniczących
przez koła gospodyń wiejskich w spotkaniach w różnych miejw naszej gminie dobrowolnie scowościach byli również wójt
i ochoczo. A obchody rozpoczęły gminy, zastępca wójta oraz dysię już 5 marca.
rektor GZOKSiT, życząc paniom
Oprócz słodkiego „co nieco”, wszystkiego co najlepsze, speł-

Owsiszcze

Bieńkowice

Bolesław

Rudyszwałd

Krzyżanowice

Chałupki

Roszków

Tworków

Zabełków

Nowa Wioska

nienia marzeń, wspaniałej pogody ducha, uśmiechu na twarzy, radości życia i jak najwięcej zadowolenia ze swoich mężczyzn oraz aby były doceniane
przez cały rok, a nie tylko w tym
jednym dniu.
(tb)
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SENIORZY ŚWIĘTOWALI

Dzień Kobiet

W Tworkowie
zaś furgało piyrze...
Tworków » „Tera robimy to
yno dlo zabawy, bo piyrwej szkubało se piyrze na pierziny. Jak
dziołcha se chajtała, to dostała
dwie pierziny i dwa zygówki” –
wyjaśniają gospodynie. 20 lutego w sali widowiskowej tworkowskiego Centrum Kultury zebrały się panie z kół gospodyń
wiejskich gminy Krzyżanowice na tradycyjnym szkubaniu
pierza.
Dawniej na wsi, zgodnie ze
starym zwyczajem, zimowe wieczory upływały na szkubaniu
pierza przez mężatki, panny,
dzieci i sąsiadki, kolejno w większości domów. Trzeba było przecież przygotować wiano młodym, a rodzinom pierzyny do
spania. Teraz potrzeby są inne, ale tradycja nadal jest kultywowana. W gminie Krzyżanowice przybrał formę cyklicznej

W sali Centrum Kultury
w Tworkowie 12 marca z okazji
Dnia Kobiet spotkali się seniorzy z miejscowego koła. Święto
kobiet było kolejną znakomitą
okazją do wspólnego bycia razem, miłego spędzenia popołudnia.
W czasie spotkania wysłuchano koncertu chóru żeńskiego pod kierunkiem Alfreda Otawy. W programie znalazły się
pieśni polskie, niemieckie oraz
Tworków » Radości, pogo- z Tworkowa zastępca wójta czeskie. Miłą niespodzianką był
dy ducha, wiosennego optymi- Wolfgang Kroczek – w imie- występ młodych, utalentowazmu, jak najmniej trosk, zado- niu własnym, Wójta Gminy nych wokalistów z tworkowskiej
wolenia z życia i wszystkiego Krzyżanowice oraz władz sa- szkoły, Justyny Bulendy i Błaco najlepsze życzył seniorkom morządowych.
żeja Klimaszki.
Był także czas na poczęstunek, a potem przy kawie i ciastu na pogawędki, a atmosfera
sprzyjała przyjacielskim rozmowom. Takie spotkania to świetimprezy folklorystycznej orga- udział - przeważnie przeszkana okazja nie tylko do uczczenia
nizowanej od 2007 roku przez dzają, robiąc żarty i psikusy.
Dnia Kobiet, ale i aktywizacji
środowiska. Seniorzy dzięki teGminny Zespół Oświaty Kultury Z wizytą do szkubaczek przymu mogą wyjść z domów i miło
Sportu i Turystyki.
szły dzieci z miejscowego przedSzkubanie pierza to zajęcie szkola, zasiadły z gospodyniami
spędzić czas.
(tb)
typowo kobiece, ale i mężczyźni przy stołach i próbowały razem
oraz chłopcy mają w tym swój z nimi szkubać pierze. Na spotkanie „wpadli” na chwilę wójt
gminy i zastępca wójta, zobaczyć jak idzie robota.
Te kilka, razem spędzonych
przy szkubaniu pierza godzin,
to okazja do żartów i wspólnych
Zarząd Koła Emerytów Ren- i życzenia dalszej pomyślności. nowicach za życzliwość i współśpiewów. - A dawniej, na zakończenie był –jak to się kiedyś go- cistów i Inwalidów w Krzyża- Przede wszystkim dziękujemy pracę, która przyniosła wiele
dało – „fyjderbal”, to i lamp- nowicach składa serdeczne po- jednak za Państwa obecność wymiernych efektów.
Dziękuję Państwu za stwokę wina albo likieru się wypi- dziękowania za uczestnictwo i możliwość świętowania tego
ło – wspominały starsze panie. w jubileuszu 10-lecia działalno- ważnego dla nas wydarzenia we rzenie podniosłej, a zarazem
serdecznej atmosfery jubilewspólnym gronie.
W Centrum Kultury „fyjderbalu” ści naszego Koła.
Dziękujemy za udział w uroDziękujemy Wójtowi Gminy uszowego spotkania.
nie było, ale w przerwie podano
W imieniu Zarządu KERI
kawę i bardzo smaczne ciasta, czystej Mszy św. Było nam nie- i Samorządowi za przychylność,
w Krzyżanowicach oraz
które gospodynie same upiekły, zmiernie miło gościć Państwa wspieranie działalności związku,
wszystkich Seniorów
a po skończonej pracy gorący podczas dalszych uroczystości. za pomoc finansową.
przewodnicząca
Dziękujemy za złożone gratuDziękujemy wszystkim orgażurek z jajkiem.
Maria Stanik
(tb) lacje, za liczne słowa uznania nizacjom społecznym w Krzyża-

Jubileusz 10-lecia - dziękujemy!

REKLAMA

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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Dzień Liczby Pi 2019
w SP Tworków

Luty w naszym przedszkolu
Tworków » Każdy miłośnik
matematyki wie, że 14 marca
obchodzimy światowy dzień
liczby pi. Z tej to okazji po raz
trzeci Koło Naukowe „Kopernik”, działające przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie zorganizowało
Gminny Konkurs Matematyczny pt. „Mistrz pamięci liczby pi”.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Krzyżanowice oraz Bank Spółdzielczy
w Krzyżanowicach.
Zanim nastąpił etap gminny, chętni uczniowi naszej szkoły przeszli eliminacje szkolne
w dniu 11 marca, była to już szósta edycja szkolnego konkursu.
Nad prawidłowym przebiegiem
czuwały opiekunki koła naukowego – panie Celina Hanczuch
i Edyta Obruśnik. Wyniki przedstawiają się następująco:

VIII – 485
 II miejsce – Sarah Malcharek, kl. VIII – 422
Uczniowie, którzy zajęli I i II
miejsca przeszli do etapu gminnego.

kategoria starsza
(klasy VII – VIII
szkoły podstawowej
i gimnazjum)

 I miejsce – Wiktoria Kubala, kl. III Gim (SP Bieńkowice) – 1000
 II miejsce – Sarah Malcha14 marca odbył się etap
gminny. W konkursie wzięły
rek, kl. VIII (SP Tworków)
udział cztery szkoły podstawo– 594
we z: Bieńkowic, Krzyżanowic,  III miejsce – Vanessa Mlak,
kl. VIII (SP Tworków) – 561
Zabełkowa i Tworkowa. A oto
wyniki:
Tym to sposobem został
ustanowiony nowy rekord gmikategoria młodsza
ny – 1000 zapamiętanych cyfr
po przecinku liczby pi oraz no(klasy I – VI szkoły
wy rekord naszej szkoły – 594.
podstawowej)
 I miejsce – Natalia Kubny,
Gratulujemy i życzymy dalkl. VI (SP Bieńkowice) – 372 szych sukcesów!
 II miejsce – Pascal MalchaInfo: KNK SP Tworków
rek, kl. V (SP Tworków) – 282
 III miejsce – Lenka Stanuch,
kl. II (SP Zabełków) – 225

Kategoria młodsza (klasy
I – VI SP)

Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach

 I miejsce – Pascal Malcharek, kl. Va – 250
 II miejsce – Lucas Kantenwein, kl. Va – 103
 II miejsce – Mateusz Starostka, kl. Va – 87

MĄDRA MYSZ W BIBLIOTECE

kategoria starsza (klasy
VII – VIII SP i III Gim)

 I miejsce – Vanessa Mlak, kl.

Spotkanie integracyjne

Krzyżanowice » Integracja
społeczna jest procesem długotrwałym. Aby osoby z niepełnosprawnością były akceptowane
muszą wychodzić i spotykać się
z ludźmi. Z tego względu po raz
kolejny 7 lutego 2019 odbyło się
spotkanie integracyjne uczniów
SP w Krzyżanowicach z podopiecznymi DPS „Różany Pałac”. Tematem przewodnim była „Kraina Lodu”. Gości przywitali uczniowie klasy II a i II

Krzyżanowice » Minął luty. Kolejny miesiąc, kolejne zabawy, zajęcia w przedszkolu.
A najważniejszy w tym miesiącu był bal przebierańców. Dla
niektórych przedszkolaków
pierwszy bal w życiu. Wszystkie
dzieci (i nie tylko dzieci) przyszły w tym dniu przebrane. Były księżniczki, wróżki, rycerze,
motylki, biedronki, policjanci
i żołnierze oraz wiele innych ciekawych postaci. Zabawa odbywała się na sali gimnastycznej
przy znanych dzieciom przebojach. Jak na prawdziwym balu – był smaczny poczęstunek.
Kontynuacją balu był tzw artystyczny poranek przygotowany
przez panią Edytę z grupą Żabek, gdzie dzieci mogły nie tylko
posłuchać, ale także nauczyć się
niektórych tańców. Kolejnym
wydarzeniem była wycieczka
grupy Wiewiórek do biblioteki.
Dzieci miały możliwość zobaczenia wyposażenia biblioteki
i porozmawiania z panią bibliotekarką. Luty za nami, a teraz
przygotowania do wiosny.

b, którzy wystąpili w krótkim
przedstawieniu. Spotkanie
przebiegało w klimacie muzycznym. Były śpiewy popularnych
piosenek w duecie z wybranymi uczniami. Nie mogło zabraknąć tańców, gdyż marzeniem
dziewczyn z DPS było zatańczenie walczyka w parach. Uczniowie dla gości także przygotowali
słodki poczęstunek. Na koniec
wręczone zostały gościom drobne upominki. Ogromna radość

podopiecznych „Różanego Pałacu” jest motywacją do zorganizowania kolejnego spotkania.
Spotkania takie jak to uczą akceptacji osób z niepełnosprawnością, uczą tolerancji wobec
nich, pomocy oraz pomagają
rozwijać pozytywne postawy.
Spotkanie przygotowały i przeprowadziły p. Sabina Nowak i p.
Brygida Białuska.
Info: SP w Krzyżanowicach

Krzyżanowice » „Mądra
Mysz” to edukacyjna seria książek dla dzieci, w skład której
wchodzą obyczajowe opowiadania o przygodach Zuzi, przybliżające najróżniejsze zawody książki „Mam przyjaciela…” oraz cykl
pełen technicznych szczegółów
„Maszyny i pojazdy”. Każda książeczka przedstawia inne, szczególnie ważne wydarzenie z życia
Zuzi. Wizytę u dentysty, pierwsze kieszonkowe, pierwsze nocowanie poza domem, pieczenie
smakołyków, czy piknik na łące.
Czasem jest zabawnie, czasem
smutno. Jak w życiu… Czytanie
przygód Zuzi, to świetna okazja miodem. Ale było wesoło i chyba rza. Dziękujemy paniom wychodo wytłumaczenia dziecku wielu się dzieciom podobało.
wawczyniom za wspólną zabanurtujących je tematów.
Dziękujemy Mądrej Myszy wę z dziećmi w naszej bibliotece.
12 marca 2019 roku Mądra i Księgarni „Sowa” z RaciboAgnieszka Winiarczyk
Mysz przyjęła nasze zaproszenie i odwiedziła gminną bibliotekę w Krzyżanowicach. Na
spotkanie przyszły dzieci z klas
pierwszych krzyżanowickiej
szkoły, razem ze swoimi paniami. Mądra Mysz zapoznała dzieci z książką pt. „Mam przyjaciela pszczelarza”.
Było czytanie, był strój pszczelarza, który dzieci mogły sobie
przymierzyć, były też latające
pszczoły, które dzieci wyłapywały specjalnymi siatkami. Kosztowaliśmy słodki miód – i były buzie,
i ręce, i nawet podłoga poklejone
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Żaki LKS Tworków na Turnieju Kraka

OBÓZ NARCIARSKI
W ZAKOPANEM
Zakopane » W dniach od 24
lutego do 01 marca odbył się
dziewiąty już z rzędu popularny obóz narciarski dla uczniów
szkół z gminy Krzyżanowice. Z roku na rok rośnie liczba
chętnych uczniów, dla których
nauka jazdy na nartach jest nową aktywnością ale i celem do
osiągnięcia. Również dobrze
jeżdżący narciarze z utęsknieniem czekają na rozpoczęcie się
sezonu narciarskiego.
Nasi uczniowie tradycyjnie mieszkali w pensjonacie „Pod Giewontem”,
który słynie ze smacznej
kuchni, miłej obsługi i dobrze wyposażonych pokoi.
Obóz był dofinansowany
przez Urząd Gminy Krzyżanowice, a część kosztów
pokrywali rodzice uczniów
jadących do Zakopanego.
Wyjazd jest swego rodzaju
nagrodą za wyniki w nauce,
sporcie oraz za duże zaangażowanie na rzecz szkoły. Opiekę
nad uczniami sprawowali kierownik pani Beata Szczepanowska – dyrektor szkoły w Krzyżanowicach oraz instruktorzy,
którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego z poszczególnych szkół.
Młodzież na obozie miała do
dyspozycji wiele atrakcji sportowych i rekreacyjnych. Oprócz
codziennej nauki jazdy na nartach, korzystaliśmy z basenu,
sauny, siłowni, oraz z sali z bilardem i bowlingiem. W czasie wolnym pomiędzy posiłkami spacerowaliśmy ścieżką „pod Reglami”, zobaczyliśmy skocznię
narciarską „Wielką Krokiew”.
Młodzież była również w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
na Krzeptówkach. Do stałych
punktów programu należą Krupówki, z którymi kojarzą się najbardziej tłumy turystów… tutaj
była okazja kupić pamiątki związane z Tatrami i Zakopanem.
Uczniowie uczyli się jazdy na
nartach w Witowie. Jest to ośro-

dek z dobrze
przygotowaną trasą, nowoczesnymi kanapami, a także bazą noclegową i gastronomiczną.
Ponad połowa uczestników po
raz pierwszy miała narty „na
nogach”, więc było to spore wyzwanie dla opiekunów. Okazało się, że już po dwóch dniach
większość wystarczająco do-

DAVID BUBA

Mistrzem Śląska
18-latek z Tworkowa, zawodnik klubu Belfer Racibórz, zajął
1 miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Śląska U20
w podnoszeniu cięzarów. Zawody rozegrano 9 marca w Tarnowskich Górach.
David zakończył zawody na

czele klasyfikacji swojej kategorii 96 kg z wynikiem 115 kg
rwanie i 150 kg podrzut, łącznie w dwuboju 265 kg, 300,08 pkt.
Klasyfikacja generalna objęła
ośmiu zawodników. W zawodach startowało łącznie 20 osób.
(opr. red.)

brze poruszała się na nartach.
Czyli tak, żeby bezpiecznie pokonać całą trasę stoku. Nasza
grupa była bardzo aktywna,
wesoła, dobrze współpracowała. Widać było, że młodzież
szybko się zintegrowała, bo
na stoku przeważnie jeździła małymi grupami. Wszystkich zawsze cieszy fakt, że
kolejny rok udało się nam zachęcić i nauczyć podstaw jazdy na nartach wielu uczniów
naszej gminy. Dzięki temu mamy nadzieję, że w każdą kolejną zimę będą aktywnie wypoczywać, zwiększać kondycję,
sprawność, po prostu cieszyć
się białym szaleństwem…
Damian Chudecki

W dniach od 8 do 10 marca
drużyna żaków LKS Tworków
wraz z trenerem Piotrem Muchą przebywała w Krakowie na
turnieju piłkarskim zorganizowanym przez Akademię Piłkarską 21 Mirosława Szymkowiaka
oraz Tomasza Frankowskiego.
W sobotę i w niedzielę młodzi
piłkarze rozegrali po dziewięć
meczów. I choć w turnieju nie
była prowadzona klasyfikacja
zawodnicy bardzo poważnie potraktowali rozgrywki, wykazali
ogromną determinację i wolę
walki.
Drużyna z Tworkowa miała też okazję obejrzeć spotkanie ligowe pomiędzy Cracovią
Kraków i Zagłębiem Sosnowiec.
Mecz ten był także okazją do wykonania pamiątkowego zdjęcia
z Michałem Peskoviciem (bramkarzem Cracovii), który rozpo-

znał ekipę z Tworkowa, gdzie
w ubiegłym roku gościł na treningu.
Ze zgrupowania w Krakowie
zadowolony jest trener Piotr
Mucha: Wszystkie cele jakie sobie założyliśmy zostały osiągnięte. Mieliśmy przyjemność rozegrać spotkania z dwoma ukraiń-

skimi zespołami: DUSHH15 Kijów, gdzie wygraliśmy 3:1 oraz
z drużyną Dynama Kijów, gdzie
także odnieśliśmy zwycięstwo
i to wysokie, bo w stosunku 7:1,
a chłopaki z Ukrainy byli niejednokrotnie o głowę wyżsi od
naszych chłopców.
Info: LKS Tworków

Zagraliśmy dla Szymona
Sobota wolna od piłki, turnieju...? Ale nie u nas! Podczas
zmagań w charytatywnym turnieju „Gramy Dla Szymona” na
hali w Świerklanach drużyna żaków z LKS Tworków rozegrała
trzy mecze grupowe – dwa wygrywając, jeden remisując.
W półfinale zespół prowadzony przez Mateusza Besza
zmierzył się z gospodarzami
turnieju - KS Świerklany. Po zaciętym spotkaniu ekipa z gminy Krzyżanowice okazała się
lepsza. Wygrała 2:0, uzyskując
tym samym przepustkę do finału. W ostatnim meczu turnieju
zawodnicy Tworkowa ponownie trafili na Polonię z Łazisk,
z którą w fazie grupowej zremisowali 2:2. Pierwsi gola zdo-

O końcowym rezultacie zadecydowały rzuty karne. Tutaj lepsi
okazali się gracze Polonii.
Królem strzelców został kapitan LKS Tworków Arek Milik
z sześcioma trafieniami.
Nowe doświadczenia i bardzo dużo emocji do końca. Gratulacje dla wszystkich za walkę
do ostatniego gwizdka!

Klasyfikacja końcowa

1.
2.
3.
4.
5.
byli młodzi zawodnicy z Łazisk. 6.
Nie załamało to jednak zespo- 7.
łu Mateusza Besza, który zdo- 8.
łał doprowadzić do wyrównania.

Polonia Łaziska
LKS Tworków
KS Świerklany
MKS Żory
Orzeł Palowice
Polonia Marklowice
UKS Warszowice
Walka Gotartowice
Info: LKS Tworków
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TURNIEJU SKATA

o Puchar Wójta Gminy
Zabełków » W sobotę 2 marca w Gościńcu nad Strumykiem
w Zabełkowie rozegrano otwarty Turniej Skata o Puchar Wójta
Gminy Krzyżanowice, zaliczony
do Grand Prix Okręgu Śląsk Południe. Do udziału zgłosiło się 63.
zawodników.
Turniej Grand Prix Okręgu
Śląsk Południe wygrał Edward
Cisek (SC Herkules Rydułtowy),
uzyskując 3332 punkty, drugie
miejsce zajął Antoni Wojaczek
(LKS Lyski) – 2921 pkt., trzecie
Franciszek Polok (LKS Forteca
Świerklany) – 2867 pkt.
Najlepszym skaciorzem gminy Krzyżanowice został Bernard Mokrosz z Krzyżanowic,
uzyskując 2178 punktów, wicemistrzem Gerhard Cwik z Bieńkowic (1807 pkt.), trzecie miejsce zajął Jarosław Darda z Zabełkowa (1799 pkt.).
Sędzią głównym zawodów
był Alojzy Huwer, prezes PZS
Okręg Śląsk Południe.
Puchary wręczyli wójt gminy
Grzegorz Utracki i prezes Klubu Skata „Krojc” Krzyżanowice
Jarosław Darda.
Najstarszym zawodnikiem
był 81-letni Gerhard Cwik
z Bieńkowic, natomiast najmłodszym 12-letni Denis Po- Krystianem i dziadkiem Janem. ski Związek Skata Okręg Śląsk
lednik z Krzanowic (KS Krojc
Organizatorami turnieju by- Południe.
(tb)
Krzyżanowice), który uczest- li: gmina Krzyżanowice, Klub
niczył w turnieju razem z tatą Skata Krojc Krzyżanowice, PolREKLAMA

VIII Raciborski Bieg Twardziela
Racibórz » Sześciu zawodników z gminy Krzyżanowice
wzięło udział w ósmej edycji Raciborskiego Biegu Twardziela:
Artur Olbrich (30.52 min.), Bernard Mrowiec (34.02 min.) i Rafał
Sbeczka (34.25 min.) z Tworków,
Mateusz Mainda (41.06 min.)
z Chałupek oraz Adam Stani-

czek (42.47) min.) i Łukasz Oczadły (42.47 min.) z Nowej Wioski.
W biegu wystartował również
nauczyciel tworkowskiej szkoły
Piotr Jeziorski (31.26 min.).
3 marca na starcie VIII Raciborskiego Biegu Twardziela
stanęło 360 zawodników i zawodniczek.

Trudny szlak o długości 7,3
km wytyczono ścieżkami lasu
Obora. Pierwszy zameldował
się na mecie Robert Antczak
z EasyRun Racibórz z czasem
27.45 min.
(tb)

244 – Artur Olbrich

241 – Łukasz Oczadły,
419 – Adam Staniczek
REKLAMA

REKLAMA

294 – Rafał Sbeczka
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WESOŁA ZIMA

Chałupki - bal przebierańców

– już po feriach zimowych
Ferie to czas, na który z utęsknieniem czekają wszystkie
dzieci. Po półroczu ciężkiej nauki wreszcie nadszedł czas na
wymarzony wypoczynek. W tym
czasie świetlice wiejskie gmi-

ny Krzyżanowice przygotowały
bardzo atrakcyjne zajęcia, aby
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia umożliwiły dzieciom
zabawę, integrację „międzyświetlicową”, ponieważ wiele

Bolesław - fabryka lalek

zajęć świetlice organizowały
wspólnie, a przede wszystkim
dostarczyły wiele pozytywnych
wrażeń.
(tb)

kręgle
Zabełków - gra w

jest super

Zabełków jak karnawał
to karnawał
Nowa Wioska - tworzymy
walentynkowe kartki

Bolesław - Walentynki
Owsiszcze - wycieczka
do Wrotka Music Caffe

Bolesław - lubimy
ptysie... i nie tylko
Roszków - uczymy się
jeździć na wrotkach

REKLAMA

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

tel. 32 419 63 35, tel. kom. 692 753 998

Kwiaciarnia KRYSTYNA

Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: kwiaciarnia.krystyna.bulenda@neostrada.pl
BOGATY WYBÓR TRUMIEN
NAJTAŃSZA USŁUGA w NASZYM REJONIE
KARAWAN, TRAGARZE, KWIATY
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ ZWŁOK

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH

Owsiszcze - przed seansem
filmowym pamiątkowe zdjęcie
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FERIE W BIBLIOTECE

w Chałupkach i w Zabełkowie
Nowa Wioska - pokaz koreańskiej
sztuki walki taekwondo

Roszków - zwycięzcy turniejów
sportowych

Chałupki - zabawa z bum
bum rurkami

Chałupki - konkurs
plastyczny
OGŁOSZENIE

Chałupki/Zabełków » Ferie już dawno za nami więc
przyszedł czas żeby trochę powspominać. 22 lutego w bibliotece w Chałupkach odbył się
„Dzień zdrowego odżywiania”.
Z tej okazji bibliotekę odwiedziły dzieci ze świetlic z Chałupek
i Rudyszwałdu wraz z opiekunkami Małgorzatą Tomas i Małgorzatą Billy oraz najmłodsi
czytelnicy biblioteki. Zebrało
się nas całkiem sporo. Wśród
atrakcji jakie zostały przygotowane było min. głośne czytanie
wiersza o Tadku Niejadku, dzieci próbowały swoich
sił w quizie z wiedzy
o zdrowym stylu życia. Quiz był bardzo
trudny, ale wszyscy
wykazali się ogromną wiedzą. Po tej
części zajęć w której trzeba było wytężyć umysł przyszedł czas na uzupełnienie dobrych
kalorii w postaci
pysznego koktajlu truskawkowego. Po wypiciu odżywczego trunku
można było kontynuować dalszą
zabawę. Odbył się konkurs
plastyczny, w którym dzieci spi- ufundowane przez bibliotekę
sały się na medal. Każde dziec- w Chałupkach.
ko otrzymało dyplom i nagrodę
W bibliotece w Zabełkowie

również nie było czasu
na nudę. W czasie ferii
zimowych zorganizowany został teleturniej „Familiada”. Były dwie drużyny, które rywalizowały ze sobą o zwycięstwo.
W każdej drużynie było po
4. uczestników. Pytania były z różnych dziedzin, wcale
nie łatwe, ale dzieci bardzo
dobrze sobie poradziły. Zwycięska drużyna otrzymała
smycze z logiem naszej gminy, a wszystkie dzieci zostały
poczęstowane słodkościami,
które ufundowała biblioteka
w Zabełkowie.
Sabina Pękała
i Teresa Brzeźniak
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Z bibliotecznej
Tym razem pragniemy zaproponować naszym Czytelnikom kilka pozycji z gatunku publicystycznego –
reportaż – ukształtowany w drugiej połowie XIX w.,
wywodzący się z dziennika podróży, listu, pamiętnika,
diariusza. To relacje ze zdarzeń oparte na bezpośrednich obserwacjach autora.

półki

PAWEŁ SMOLEŃSKI – WIEJE SZARKIJJA. BEDUINI
Z PUSTYNI NEGEW

To kolejny reportaż Pawła Smoleńskiego o ludziach zamieszkujących Świętą Ziemię. Były już reportaże o Izraelczykach, o Palestyńczykach, nadszedł czas by posłuchać co mają do powiedzenia Beduini. Każdy reportaż
jest rzeczowy, skrupulatnie opisujący realia i rzeczywistość w jakiej żyje
rozmówca. Książka nie przekracza 200 stron, ale to wystarczy, żeby inaczej spojrzeć na mieszkańców pustyni Negew. Z reportażu dowiemy się
jak żyją Beduini, z czym się borykają, czego się boją, jaki jest ich stosunek do państwa Izrael, co od niego otrzymują i co oddają. Kim oni w ogóle
są? Teoretycznie pełnoprawnymi obywatelami Izraela, ale to tylko teoria.
Gnębieni, poniżani, traktowani jako gorsi walczą o swoją ziemię i prawa.
Żyją na pustyni w nieuznanych wioskach, które w każdym momencie mogą zostać wyburzone i nic im do tego. To Arabowie, ale pogardzani przez Arabów, Izraelczycy,
ale gnębieni przez Izrael. Tacy „obcy”. Ich obraz nie jest jednoznaczny. Zależy gdzie pojedziemy i co chcemy zobaczyć.

DUNYA MIKHAIL – PSZCZELARZ Z SINDŻARU

Tematem książki jest ISIS, które od 2014 roku terroryzuje Sindżar, region
w Iraku zamieszkany przez jezydów. Gdzie mężczyzn zabijano, a kobiety
sprzedawano. Poznamy również człowieka, który nie waha się udzielić pomocy kobietom podczas ucieczki od bojowników. Autorką książki jest pani
Dunya Mikhail, poetka i reporterka irakijska, która została zmuszona do
wyjazdu z kraju przed 30 laty. Autorka rozmawia przez telefon z pszczelarzem Abdullahem, który opowiada jej historie kobiet zniewolonych przez
Daesz, a którym udało się uciec. Czasami uda się jej porozmawiać z tymi kobietami. Każda historia jest inna mimo takiego samego początku.
Bojownicy ISIS napadają na nich i sprytem doprowadzają mężczyzn do
śmierci, a kobiety do niewoli. Książka mówi również co robią z dziećmi
i to jest najcięższe. W książce znajdziemy zdjęcia, które zrobiła autorka będąc w odwiedzinach
u Abdullaha, można na nich zobaczyć kobiety, którym udało się przetrwać. Reportaż wzrusza
czytelnika, ale przede wszystkim ukazuje ból, rozpacz i ludzkie cierpienie.

MAGDA OMILIANOWICZ – LINIA ŻYCIA

Nowa książka uznanej koszalińskiej pisarki, dociekliwej dziennikarki i laureatki III Regionalnego Kongresu Kobiet w Koszalinie w 2015 roku. Autorka,
poruszająca w swoich reportażach często tematy trudne i kontrowersyjne,
tym razem przeniesie nas w świat ludzi niezwykłych, nietuzinkowych i wybitnych. Pokaże, jak można osiągnąć sukces żyjąc z pasją i czerpiąc z życia
pełnymi garściami. „ W „Linii życia” słowem, które pada najczęściej, jest
pasja. Bo moi bohaterowie nie zrzędzą, nie narzekają, nie spędzają życia
na kanapie, oglądając kolejne seriale. Oni mają pasję, która sprawia, że
umieją cieszyć się życiem i czerpią z niego garściami. Jedyne, na co mogą
narzekać, to brak czasu, żeby oddać się temu, co daje im radość, w pełni.
Wiek ani zasobność portfela nie stanowią przeszkody, żeby znaleźć swój
sposób na nietuzinkowe życie. Większość z nich żyje tuż obok nas. Są bardzo różni, tak różni jak
ich zainteresowania. Łączy ich pasja, bo jak mówią: mając pasję, ciekawiej przeżywa się życie.”

WINNIK SYLWIA – TYLKO PRZEŻYĆ

Istnieją na świecie ludzie, o których istnieniu nie mamy pojęcia, a kiedy
dowiadujemy się o nich czegoś więcej, nazywamy ich bohaterami. Oni sami patrzą na siebie zwyczajnie i uważają, że to co robią, jest zwyczajną
służbą. „Tylko przeżyć...” to świadectwa żołnierzy, ich rodzin, żon, matek
i dzieci. Każda opowieść jest inna i zawiera inne dawki emocji. Żołnierze
często opowiadają skrótami, chaotycznie, jakby chcieli to zostawić za sobą, ale często na końcu pojawia się stwierdzenie, że nie zamknęli za sobą
drzwi i jeżeli pojawi się potrzeba to nie wykluczają kolejnych wyjazdów.
Niektórzy jednak mówią szczegółowo, jakby chcieli wyrzucić to z pamięci.
Żony i dzieci patrzą na to zupełnie inaczej. Tęsknota i strach przy każdym
dzwonku w telefonie przynoszą zmęczenie i wielki stres. Każda osoba opowiada to w taki sposób, jakby bała się tego, co może się wydarzyć. Warunki, w których bytowali,
codziennie narażenie na śmierć, ciągły stres, niedobór snu, spartańskie warunki. Czy naprawdę
uzależnili się od tych emocji, które wszakże są negatywne, a za którymi tęsknią?

Myśl
Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając
człowieka, który jest obok nas.
Jan Paweł II

Uśmiechnij się
- Czy naprawdę znowu musiałeś wypić całą butelkę wódki?
- Tym razem zostałem zmuszony.
- Przez kogo!?
- Przez przypadek. Zgubiłem zakrętkę...

- Alojz, wjysz ty mosz tak szykowno baba, że co na nia wejrza, to se musza po cichu rzykać: I nie wódż mie na pokuszyni!
- Ja Bercik wejś se jóm! Pożyj z nióm tela lot co jo, to zaczniesz rzykać: Ale mnie zbow
ode złego!

- Bilety do kontroli proszę.
- Nie dam.
- Jak to!?
- Ten pociąg ma 2 godziny opóźnienia. Według rozkładu jazdy jestem już w domu i jem
kolację.

- A słyszeliście, że Francikowi baba ućykła?
- I co... I co....?
- A teraz to już wszystko w porzóndku, ale na poczóntku my myśleli, że ón z te radości
blank zgupieje!

- Zefliczku - pyto brata Marika - za coś ty te lejty wzion?
- Wzion!!!? Sami dali!

- Wjycie ostatnio ida z mojim Pyjtrym po mieście i ón mi naroz pado: Je mama ptok!
Idzie se jakiś panoczek i godo: Dziecko nie mówi się ptok, tylko ptak.
A Pyjter na to: Je mama gorol!

Poranek. W kuchni mąż z żoną piją kawę. Żona zwraca się do męża czułym głosem:
Kochanie! Tylko nie zapomnij, że już wkrótce Dzień Kobiet.
Mąż krztusząc się kawą: Co????? Znowu??!!!!

Fąfarowa szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi nad nią i krzyczy:
- Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! Prosto! Uważaj, nie za szybko! Przecież ty nie umiesz szyć!
- Po co te twoje głupie komentarze?
- Chciałem ci tylko pokazać jak się czuję, gdy jedziemy razem samochodem...

KOPER SŁAWOMIR – GWIAZDY KINA PRL

Książki Sławomira Kopra to świetny sposób na poznawanie historii XX
wieku. I to zarówno historii, która trafiła już do podręczników szkolnych
jak i historii, o której nie ma mowy w szkołach, ale wspaniale oddaje klimat
czy obyczajowość dawnych czasów. Ostatnia książka z serii o sławnych postaciach Polski Ludowej, która składa się z tekstów poświęconych twórczości, karierze i życiu prywatnemu najbardziej rozpoznawalnych osobistości
kina ze wskazanych w tytule czasów. Książka to taki zbiór biografii ludzi,
którzy tworzyli kino w czasach PRL i w nim grali. W książce są biografie,
wspomnienia i cytaty takich ludzi jak Pola Raksa, Andrzej Wajda, Tadeusz
Łomnicki, Beata Tyszkiewicz, Daniel Olbrychski, Jerzy Skolimowski, Bogumił Kobiela a osoby te są na tyle ciekawe, że nawet gdy się ich zbytnio
nie zna to czytając o nich nie można się nudzić.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
500

pączków usmażyły gospodynie w tłusty czwartek na babski comber
w tworkowskim Centrum Kultury

