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20-lecie podpisania

umowy partnerskiej z gminą Seeshaupt
Majowe koncerty poświęcone pamięci Ludwika van
Beethovena i Franciszka Liszta są ważnym wydarzeniem
artystycznym, przypominającym o pobycie kompozytorów
w gminie. Jednocześnie urzeczywistniają hasło „muzyka
nie zna granic” i są symbolem międzynarodowej integracji,
którą gmina Krzyżanowice realizuje poprzez współpracę
z zagranicznymi partnerami. W tym roku obchody miały
szczególny wymiar, ponieważ gmina Krzyżanowice
i leżąca w Bawarii niemiecka gmina Seeshaupt obchodziły
20. rocznicę podpisania umów partnerskich.
Czytaj na stronie 2
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20-lecie podpisania umowy partnerskiej z gminą Seeshaupt
W sobotę, 25 maja, podczas
spotkania w sali obrad Urzędu
Gminy wójt Grzegorz Utracki,
burmistrz Michael Bernwieser i wójt senior Wilhelm Wolnik wspominali o początkach
współpracy i wydarzeniach,

które wpłynęły na wzajemne,
przyjacielskie relacje. Władze
obu gmin wyraziły chęć dalszej
współpracy i w 20. rocznicę zawarcia umów partnerskich wójt
gminy Krzyżanowice oraz burmistrz gminy Seeshaupt podpi-

sali stosowną deklarację.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, delegacje złożyły kwiaty
pod tablicą upamiętniającą pobyt w Krzyżanowicach Ludwiga
van Beethovena oraz Franciszka Liszta, a następnie, w scene-

rii pałacu Lichnowskich – gdzie
obecnie siostry franciszkanki
prowadzą DPS Różany Pałac –
goście wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice. Jako soliści wystąpili Natalia Tul i Kamil Klimek.
W uroczystym spotkaniu
i koncercie uczestniczyli m.in.:
delegacje czeskich gmin partnerskich: Hać, Piszcz, Szylerzowice, węgierskiej Ratki i austriackiego Aschach an
der Donau, wicemarszałek województwa śląskiego Michał
Woś, starosta Grzegorz Swoboda, parlamentarzyści, przedstawiciel Północnej Nadrenii
- Westfalii w Niemczech, radni
gminy i powiatu, przedstawiciele organizacji społecznych,
mieszkańcy gminy oraz melomani z powiatu raciborskiego
i wodzisławskiego, którzy od lat
specjalnie przyjeżdżają na majowe koncerty.
(tb)
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W gościnie u św. Urbana

Na Urbanku podczas Mszy św.
zgromadzili się wierni z naszej
gminy i czeskich przygranicznych
miejscowości, a także delegacje
gmin partnerskich z Węgier, Niemiec, Austrii i Czech. Na odpust
św. Urbana przyjechał także potomek ostatnich właścicieli tworkowskiego zamku hrabia Wilhelm
Saurma von Jeltsch z rodziną.
Mszę św., pod przewodnictwem ks. dziekana Piotra Tkocza, koncelebrowali proboszczowie z Bolesławia, Owsiszcz
i Haci oraz o. Joachm, kapelan
sióstr franciszkanek z Krzyżanowic i ks. Eryk Czech, emerytowany proboszcz z Owsiszcz.
Kazanie wygłosił o. Jerzy Zachariasz Kowalski, franciszkanin z Góry Św. Anny.
Dwudniowa gościna u św
Urbana to także festyn rodzinny. Jego nierozłącznym elementem jest tradycyjny, niedzielny,
wspólny obiad. By świętować
Tworków » Kościół czci pa- ników, działkowców, rolników, się do kościółka na Urbanek, ten dzień w gronie najbliższych
pieża Urbana I jako świętego dobrych urodzajów.
aby podczas Mszy św. dzięko- rodowici tworkowianie przyjeżw liturgii 25 maja. Jest patroCo roku w maju procesja wać za łaski i prosić o urodzaje. dżają z najdalszych stron.
nem właścicieli winnic, ogrod- parafian z Tworkowa udaje W niedzielę 26 maja w tradycyjnej procesji ku czci św. Urbana udział wzięli mieszkańcy
gminy Krzyżanowice, procesje
z Bolesławia i Owsiszcz. Od kilkunstu lat – jak było to tradycją przed wojną – na Urbanek
przybywa także procesja z Haci prowadzona przez swojego
proboszcza. Obecnie, tak jak
niegdyś, kościółek na Urbanku znowu jest miejscem pątniczym, które integruje mieszkańców okolicznych parafii
z Polski i Czech.

Obchody ku czci św. Urbana rozpoczęła w sobotę msza
św. oraz nabożeństwo majowe.
Wieczorem mieszkańcy bawili
się na zabawie tanecznej.
Na niedzielę przygotowano specjalny program dla dzieci z niespodziankami, koncert
Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice, występy zespołu Miraż
oraz duetu wokalnego – Brygida
i Robert Łukowscy. Wieczorem
zaplanowano zabawę taneczną.

Festyn rodzinny „W gościnie u św. Urbana” zorganizowany przez Radę Parafialną ma
przede wszystkim charakter religijny, ale jest także okazją, aby
spotkać się towarzysko, pobyć
razem z rodziną czy znajomymi.
Organizacja oraz atrakcyjny
i urozmaicony program festynu
na Urbanku możliwy były dzięki
wydatnemu wsparciu finansowemu z budżetu gminy Krzyżanowice.
(tb)

Diamentowe Gody

W kwietniu bieżącego roku jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali państwo Łucja i Józef Bożygórscy
z Owsiszcz. 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 mieszkańców 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.

Serdeczne życzenia
Pani Anna Latocha, mieszkanka Krzyżanowic, 7 maja br.
obchodziła w gronie najbliższych swoje 90. urodziny. Z tej
okazji dostojną jubilatkę odwiedzili wójt gminy Grzegorz
Utracki oraz zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki. Wręczając bukiet kwiatów i kosz słodyczy, złożyli najserdeczniejsze
życzenia w imieniu własnym
i mieszkańców gminy: zdrowia,
pogody ducha oraz wewnętrznej siły, która pozwoli przyjmować każdy kolejny dzień życia
z radością i optymizmem.
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Inwestycje, modernizacje, remonty
ŚCIEŻKA ROWEROWA KRZYŻANOWICE – TWORKÓW
Kończą się prace związane
z budową ścieżki rowerowej
między Krzyżanowicami a Tworkowem w ramach projektu Szlak
Górnej Odry – zielone ścieżki
pogranicza.
Ścieżka rowerowa ma długość ponad 1,4 km i szerokość
3,5 m. Wykonana została z nawierzchni asfaltowej wzdłuż drogi krajowej nr 45, poza pasem
drogowym.
Koszt budowy ścieżki wyniósł 1.056.547,48 zł. Dofinansowanie zadania w ramach programu INTERREG VA wynosi
742.554,74 zł.
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MODERNIZACJA KUCHNI KGW W ZABEŁKOWIE
Zakończyły się prace związane z modernizacją i rozbudową pomieszczeń KGW w świetlicy w Zabełkowie. W ramach inwestycji wykonane zostało jedno duże pomieszczenie kuchni, wyremontowano istniejące pomieszczenie magazynowe oraz zaadaptowano sąsiednie pomieszczenie na drugi
magazyn. Wykonano następujące roboty: płytkowanie ścian i podłóg, tynkowanie i malowanie ścian,
remont instalacji elektrycznej, zamontowane zostały również nowe drzwi wewnętrzne oraz okna.
Koszt inwestycji to 70.000,03 zł.

REMONT ŚWIETLICY W NOWEJ WIOSCE
Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Remont w świetlicy wiejskiej w Nowej
Wiosce”. Zakres robót: montaż sufitu z płyt kartonowo-gipsowych wraz z malowaniem sufitu, malowanie ścian, remont instalacji elektrycznej, wymiana parapetów, wykonanie zabudowy kuchennej i okapu.
Koszt inwestycji to 17.723,41 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa Nowa Wioska na 2019 rok.

ZADASZENIE TRYBUN NA BOISKU

ŚCIEŻKA ROWEROWA BIEŃKOWICE – BOLESŁAW
Trwają prace związane z zadaniem p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej Bieńkowice – Bolesław
w ramach projektu Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”. Ścieżka będzie miała długość
1383 m i szerokość ok 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej z nową 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 wynosi 1.043.954,04 zł. Dofinansowanie zadania w ramach programu INTERREG VA wynosi 789.982,51 zł.

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa zadaszenia trybun na boisku
LKS przy ul. Głównej w Tworkowie – II ETAP”. Koszt inwestycji: 40.299,00 zł.
W ramach II Etapu wykonano zadaszenie trybun w konstrukcji stalowej ocynkowanej na długości 22,50 m oraz zamontowano kolejny rząd siedzeń plastikowych - 29 szt. (I ETAP tj. zadaszenie
pierwszej części trybun zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku).
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa Tworków.

EKOLOGICZNE OGRZEWANIE W ZAMKU
PRZEBUDOWA RONDA W CHAŁUPKACH

W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Wymiana źródła ciepła w „Zamku” zlokalizowanym przy
ul. Bogumińskiej w Chałupkach”. Zakres prac: wymiana kotłów węglowych na gazowe, wykonanie
Przekazano plac budowy na zadanie p.n. „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”. instalacji kotłowni gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Koszt inwestycji: 142.306,62 zł. Dofinansowanie: pożyczka z WFOŚiGW 90 % tj. 128.0759,96 zł. –
W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia na długości 1,387 km, chodnik i ścieżka pieszo – rowerowa. Przebudowane zostaną przystanki autobusowe wraz z peronami, a także doświe- umarzana w 45% po dwóch latach spłaty. Wkład własny gminy: 10% tj. 14.230,66 zł.
tlone zostaną przejścia dla pieszych.
Koszt inwestycji wynosi 5.071.573,80 zł.

REMONT POMIESZCZEŃ KGW W ROSZKOWIE

MIEJSCA POSTOJOWE PRZY PRZEDSZKOLU

Trwa procedura odbioru zadania pn. „Remont pomieszczeń KGW w Roszkowie”. Zakres robót:
remont kuchni poprzez malowanie ścian i kafelkowanie pomieszczenia gospodarczego, wykonaPrzekazano plac budowy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy przedszko- nie szafy na sprzęt kuchenny.
lu w Owsiszczach”. Zadanie obejmuje wykonanie 10 miejsc postojowych oraz chodników (dojść do
Koszt inwestycji: 16.459,72 zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego przypaprzedszkola). Zakres prac obejmuje m.in.: rozbiórkę ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodze- dającego dla sołectwa Roszków na 2019 rok.
nia systemowego; wykonanie nawierzchni brukowych.
Koszt inwestycji: 46.500,16 zł.
Opr. Referat GP

Pierwsze miejsce Renaty Weisner z Bieńkowic
W KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO
W dniu 15.05.2019r. w Sali
Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbył się finał etapu regionalnego XXVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
organizowanego przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Do edycji przystąpiło 14 gospodarstw z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego,
rybnickiego, wodzisławskiego,
raciborskiego, gliwickiego, tarnogórskiego, tyskiego i zawierciańskiego.
Powiat raciborski oraz gminę Krzyżanowice reprezentowało gospodarstwo rolne pani
Renaty Weisner z Bieńkowic,

zdobywając I miejsce w etapie
regionalnym.
Pani Renacie gratulacje
złożyli m.in.: wicewojewoda
śląski Robert Magdziarz, dyrektor KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz, kierownik
KRUS w Raciborzu Krystyna
Lancman, prezes Kółek Rolniczych Andrzej Krawczyk, zastępca wójta gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek, którzy
wręczyli również ufundowane
nagrody.
Gospodarstwo zostało zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego XXVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo RolPani Renacie gratulujemy
Renata Wiesner od 20 lat
ne”, którego finał odbędzie się oraz życzymy sukcesów w na- prowadzi działalność ujętą wew czerwcu 2019r.
stępnych etapach konkursu.
dług nomenklatury urzędni-

czej w „dziale specjalnym produkcji rolnej” – czyli hodowlę
kurcząt. W jej halach hodowlanych znajduje się w tej chwili 70
000 sztuk tych zwierząt. W ciągu roku jest w stanie wyhodować 6 rzutów kurcząt, po 70 tys.
sztuk w jednym rzucie. Kurnik
posiada w pełni zautomatyzowany system karmienia, poje-

nia, utrzymania temperatury
i monitoringu. Do hal wejść nie
można, w obawie przed wprowadzeniem chorób. Zautomatyzowane wnętrza, jak i pomieszczenia wypełnione maszynami
i osprzętem robią duże wrażenie.
Info: referat rolnictwa
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SESJA RADY GMINY
ROLNICTWO NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE
Rolnictwo na terenie gminy
Krzyżanowice to jeden z tematów ostatniej sesji Rady Gminy.
Gmina o ogólnej powierzchni 6.922 hektarów posiada grunty: użytki rolne 5.415 ha, w tym
grunty rolne - 4.698 ha, łąki - 356
ha, pastwiska - 59 ha, sady - 25
ha, grunty rolne zabudowane –
162 ha. Pozostałe grunty to lasy
i grunty leśne - 290 ha, grunty
pod wodami - 441 ha, rowy i stawy - 43 ha nieużytki - 72 ha, pozostałe - 776 ha.
Powyższa statystyka jest
oparta na danych Starostwa
Powiatowego, które nie obejmują zmian związanych z budową zbiornika Racibórz. Wiadomo jednak, że zbiornik ten
będzie zajmował około 867 hektarów gruntów na terenie naszej gminy w poszczególnych
sołectwach: Krzyżanowice - 33
ha, Tworków - 483 ha, Bieńkowice - 351 ha.
Teren ten w dużej mierze pozostał wyłączony z produkcji rolnej, w związku z czym obniżeniu
uległ przychód z podatku rolnego. Szacuje się, że ponad 50%
tych terenów zostało bezpośrednio objętych inwestycją i na stałe zostały wyłączone z produkcji
rolnej. Ponadto z produkcji wyłączone będą również wszystkie
tereny po eksploatacji żwiru pokryte wodami. Pozostała niewielka część gruntów w czaszy,
czyli szacunkowo niecałe 100
hektarów (12%), może być nadal
wykorzystywane rolniczo. Będą
to dzierżawy z PGW Wody Polskie, a ryzyko związane z ewentualnym zalaniem gruntów ponosić będzie rolnik.
Bardzo dobre gleby stanowią o sposobie zagospodarowania gruntów. Dobra ziemia prowadzona w odpowiedniej kulturze rolnej to gwarancja dobrych
plonów i co za tym idzie dobra
dochodowość funkcjonujących
gospodarstw rolnych. Równocześnie, cenne rolniczo gleby
są skutecznym hamulcem rozwoju działalności gospodarczej,
przede wszystkim ze względu
na opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
Wysokość tych opłat zniechęca
potencjalnych inwestorów szukających terenów pod budowę
obiektów przemysłowych.
Według ewidencji podatkowej gminy w roku 2019 zarejestrowane są 934 gospodarstwa
rolne, które gospodarują na powierzchni 3.516,28 ha, co daje

średnią statystyczną gospodarstwa na poziomie 3,76 ha.
Dane dotyczące sektora gospodarstw indywidualnych nie
odzwierciedlają aktualnego stanu. Wiadomym jest, że około 200
rolników składa wnioski na dopłaty obszarowe do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ogółem w powiecie 1655
wniosków). Nie znaczy to jednak,
że mamy tyle gospodarstw rolnych. Gospodarstw, które utrzymują się i żyją z pracy na roli jest
tylko kilkanaście w gminie. Są to
gospodarstwa wysokotowarowe,
o powierzchniach przekraczających kilkadziesiąt hektarów,
a nawet gospodarstwa ponad
100-hektarowe.
Od lat na terenie naszej gminy dominują zasiewy zbóż, następnie kukurydza, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki. Gwałtownie spadające ceny przy rosnących wymaganiach firmy, która
przejęła wszystkie zakłady cukrownicze powodują, że z roku na rok maleje powierzchnia
upraw buraka cukrowego. Według analiz szacuje się, że zboża stanowią około 59% zasiewów,
a wśród zbóż dominuje pszenica
i jęczmień. Coraz większy areał
obsiewany jest kukurydzą i rzepakiem. Tendencję zwyżkową
obserwujemy również w przypadku upraw ziemniaków, szczególnie ziemniaka wczesnego.
W ostatnich latach plony notowano na poziomie znacznie
przekraczającym średnie krajowe i wojewódzkie. Ceny skupu
płodów rolnych chociaż nie były
rewelacyjne, to jednak były na
poziomie gwarantującym opłacalność prowadzenia produkcji roślinnej. Produkcja ta stała
się dominującą w rolnictwie nie
tylko w naszej gminie. Ta koniunktura niekorzystnie wpływa na stan produkcji zwierzęcej i pogłowie bydła oraz trzody chlewnej.
Opłacalność produkcji roślinnej powoduje, że rolnicy inwestują w odpowiedni, nowoczesny sprzęt. W tym aspekcie
nasi rolnicy stanowią czołówkę
nie tylko krajową, ale również
europejską. Na ten stan rzeczy
wpływ ma w głównej mierze dobra koniunktura i dotacje unijne, z których rolnicy chętnie korzystali.
Od lat obserwujemy znaczący spadek w hodowlach, nie tylko w naszej gminie, ale w całym
kraju. Produkcja bydła mlecz-

nego spadła w gospodarstwach
indywidualnych praktycznie
do zera. Wyjątkiem jest jedynie RSP Krzyżanowice i 3 lub
4 gospodarstwa indywidualne,
gdzie ta produkcja jest utrzymywana i nawet rozwijana. Dominująca jeszcze niedawno produkcja trzody chlewnej znajduje
się również na skraju upadku.
W miejsce hodowli trzody oraz
hodowli bydła mlecznego w dalszym ciągu rozwija się hodowla
bydła mięsnego. Jednak około
90% gospodarstw rolnych na terenie naszej gminy zajmuje się
wyłącznie produkcją roślinną.
Jedynie dobrze prosperują fermy drobiu, które od lat produkują duże ilości kurczaków.
Generalnie można stwierdzić,
że rolnictwo na terenie naszej
gminy funkcjonuje i rozwija się
prawidłowo w miarę możliwości jakie daje aktualna polityka
rolna państwa, a co za tym idzie
koniunktura na produkty rolne.
Rolnicy naszej gminy starają się
tak gospodarować, aby uzyskać
jak najlepszą wydajność i dochód. Jednak opłacalność prowadzenia działalności uzależniona jest przede wszystkim od
wielkości gospodarstwa. Szacuje
się, że gospodarstwo perspektywiczne powinno posiadać areał
o powierzchni przekraczającej
100 hektarów. Grunty powinny być w miarę skomasowane,
a sprzęt dostosowany do charakteru i obszaru gospodarstwa.
Gmina Krzyżanowice pomimo, że rolnictwo nie jest zadaniem samorządu gminnego
tylko samorządu powiatowego,
wspiera ten sektor działalności.
Dla przypomnienia: wiele lat zajęło władzom gminy, pozytywne
załatwienie spraw związanych
z wymianą gruntów bieńkowickich rolników, które zajęto pod
budowę zbiornika Racibórz.
Dzięki staraniom władz gminy udało się przekonać rolników
w niektórych sołectwach, aby
przystąpili do procesu scalania
gruntów. W sołectwie Krzyżanowice prace scaleniowe realizowane są od roku 2017. Wartość
zadania to kwota 5.381.394,54 zł,
oprócz prac geodezyjnych wykonane zostaną prace poscaleniowe, czyli modernizacja dróg
transportu rolnego na długości
ponad 12 km i konserwacja ponad 9 km rowów. Na początku
bieżącego roku przyznane zostały kolejne środki na prace
scaleniowe w sołectwie Roszków. Wartość zadania określona
została na kwotę 4.728.384,64 zł.
W ramach zadania oprócz prac
geodezyjnych wyremontowanych zostanie około 6 km dróg
polnych i około 10 km rowów.
Opracowane zostały założenia

Utrudnienia komunikacyjne

na ul. Raciborskiej w Chałupkach
Rozpoczynają się roboty
związane z przebudową ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach.
Prace będą wykonywane przez
firmę EKOLAND z Zabełkowa
w porze dziennej od poniedziałku do piątku. W związku z realizacją przebudowy nastąpią
utrudnienia komunikacyjne
w obrębie w/w ulic. Ruch pojazdów samochodowych na odcin-

ku prowadzonych robót może
zostać ograniczony. Całkowite
wstrzymanie ruchu może nastąpić podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowej, o czym
wykonawca będzie informował
mieszkańców z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
a także dokona odpowiedniego oznakowania drogowego.
Ze względu na przewidywane

utrudnienia komunikacyjne
prosimy mieszkańców do niezbędnego ograniczenia ruchu
na ul. Raciborskiej i okolic ronda podczas prowadzonych robót
oraz o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami
oraz o zachowanie szczególnej
ostrożności na przedmiotowym
odcinku drogi.
Opr. bg.

scaleniowe dla sołectw: Owsiszcze, Nowa Wioska i Tworków.
Realizacja tych ostatnich zadań
zależy od środków jakimi dysponuje Urząd Marszałkowski.
Działania gminy idą również
w kierunku poprawy infrastruktury rolniczej ze środków własnego budżetu i innych źródeł.
Corocznie asfaltowana jest co
najmniej jedna droga transportu rolnego przy współudziale
środków Funduszu Ochrony
Gruntów (np. ul. Dolna w Zabełkowie, droga za cmentarzem
w Krzyżanowicach, droga Rudyszwałd-Roszków). W roku
bieżącym złożony został kolejny
wniosek na realizację odcinka
drogi w Bieńkowicach. Przy wyborze kolejnych dróg do modernizacji samorząd zwraca uwagę
na takie, które spełniają wiele
funkcji, tzn. funkcję dojazdu do
pól z funkcją turystyczno-spacerową. Takich dróg jest już kilka np. „Hacka cesta” czy droga
Rudyszwałd-Roszków. Podobnie jest z drogą w Bieńkowicach,
która będzie stanowić podwaliny pod planowane połączenie
rowerowe gminy Krzyżanowice
z Raciborzem. Ponadto w roku bieżącym udało się przekonać starostwo w Raciborzu, aby
złożyło wniosek do FOGR-u na
modernizację ul. Bojanowskiej
w Bieńkowicach.
Znacząco dofinansowana
jest działalność Gminnej Spółki Wodnej. Coroczne dotacje na
poziomie 150-200 tys. zł umożliwiają utrzymanie urządzeń
melioracyjnych w dobrym stanie. Ponadto realizuje się wiele
innych działań ogólnospołecznych, które również wspierają
i aktywizują rolniczy sektor, jak
np. szereg szkoleń tematycznych, prawidłowa gospodarka
odpadami i wiele innych. Należy
również wspomnieć o wsparciu
koła pszczelarzy. Działalność
nieco lekceważona przez rolników, ale jakże ważna dla roślin
i całego ekosystemu, o czym coraz częściej zaczyna się mówić
i zwracać uwagę.
Reasumując Gmina Krzyżanowice jest gminą o charakterze rolniczym, o czym świadczy
ilość użytków rolnych oraz bonitacja gleb. Nie jest jednak dla
mieszkańców głównym sektorem działalności, a tym samym
głównym źródłem utrzymania.
Działalnością rolniczą zajmuje
się obecnie niewielki procent
mieszkańców. Większość pracuje w innych sektorach na terenie
gminy lub dojeżdża do pracy do
okolicznych centrów miejskich.

GOSPODARKA ODPADAMI
NA TERENIE GMINY
KRZYŻANOWICE

Obowiązujący obecnie system gospodarowania odpadami
funkcjonuje w gminie Krzyżanowice od 1 lipca 2013 roku. Do
dnia dzisiejszego przygotowano i rozstrzygnięto 3 przetargi
na odbiór i zagospodarowanie
odpadów. W każdym z dotychczasowych przetargów najkorzystniejszą ofertę składała firma EKOLAND z Zabełkowa.
Ostatni przetarg rozstrzygnięto na początku grudnia 2016r.
W przetargu tym uczestniczyły
3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 88.560,00 zł (brutto)
miesięcznie złożyła firma EKOLAND. Dla porównania - kolejna oferta wyceniona została na
kwotę 136.901,88zł miesięcznie
(brutto). Podpisana po prze-

targu umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów kończy
się z ostatnim dniem grudnia
br. Właśnie dzięki tej 3-letniej
umowie możliwe było utrzymanie stawek opłaty za odpady na
niezmienionym poziomie obowiązującym, co warto zaznaczyć - od kwietnia 2015r. Zważywszy na to, jak sprawa opłat
za śmieci kreowała się w sąsiednich gminach w ostatnich
latach, dotychczasowe utrzymanie stawek w naszej gminie
należy traktować jako niewątpliwy sukces
Podpisanie umowy i utrzymanie stawek możliwe było
dzięki wprowadzeniu pewnych
ograniczeń, które według prognoz miały być - i jak się okazało były w tamtym czasie - dobrym sposobem na zagwarantowanie poziomu opłaty. Rada
Gminy Krzyżanowice ustaliła,
że od początku 2017r. obowiązywać będą następujące ograniczenia: ograniczenie ilości gruzu przyjmowanego w ramach
opłaty do 1 tony rocznie na deklarację (wcześniej były 3 tony),
ograniczenie ilości odbieranych
odpadów zielonych do 240 l (3
worki 80 l) na 1 zbiórkę na deklarację (wcześniej bez ograniczeń), ograniczenie odbierania
odpadów wielkogabarytowych
do 1 zbiórki rocznie spod nieruchomości (wcześniej 2 zbiórki), zlikwidowano kontenery na
odpady zielone we wszystkich
sołectwach.
Gruz oraz odpady zielone
w ilości przekraczającej ustalony limit mieszkańcy mogli
i mogą nadal w bieżącym roku
przywozić do PSZOK-u i tam
pozostawić za opłatą zgodną
z cennikiem. Odpady wielkogabarytowe przyjmowane są natomiast w PSZOK-u nieodpłatnie.
Zauważyć jednocześnie należy, że pomimo wprowadzenia
ograniczeń utrzymano, najkorzystniejszą dla mieszkańców
w porównaniu z sąsiednimi gminami, częstotliwość odbioru odpadów oraz czas funkcjonowania PSZOK.
Aktualnie gmina stoi przed
koniecznością rozpisania nowego przetargu wg przepisów
jakie przewiduje nowelizacja
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Wszystko wskazuje na to, że zaistnieje
konieczność rozdzielenia przetargów, osobno na odbiór i osobno na zagospodarowanie odpadów. Obowiązek rozdzielenia
przetargów znacząco podniesie
koszty funkcjonowania systemu,
co przełoży się na podniesienie
stawek opłat za odpady. O czym
przekonały się sąsiednie gminy
"świeżo" po przetargach.
Ponadto na koszt funkcjonowania systemu wpływ mają
m.in.: rokroczny wzrost opłaty
środowiskowej; rosnące poziomy recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych
i szkła; stale rosnąca ilość odpadów, w tym głównie zielonych;
słaby stopień segregacji odpadów; wyższe ceny zakupu worków do segregacji.
Zważywszy na zmiany jakie
szykuje nowelizacja „ustawy
śmieciowej” Rada Gminy Krzyżanowice musi zastanowić się
nad wieloma trudnymi kwestiami i podjąć odpowiednie decyzje.
Opr.: Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami

KRÓTKO
1 maja
Odbył się gminny rajd rowerowy
otwierający sezon rowerowy, podczas którego oficjalnie otwarto nowy
odcinek ścieżki rowerowej przy Meandrach Odry.
3 maja
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez OSP Krzyżanowice,
OSP Bieńkowice oraz OSP Roszków,
która świętowała również 85. rocznicę
założenia jednostki.
6 maja
Sekretarz gminy uczestniczyła w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Krzyżanowice, które odbyło
się w Centrum Kultury w Tworkowie.
7 maja
Z okazji Dnia Bibliotekarza wójt gminy wraz z panią sekretarz odwiedzili
Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzyżanowicach, składając życzenia pani
dyrektor oraz wszystkim bibliotekarzom w gminie.
8 maja
Wójt gminy uczestniczył w podsumowaniu projektu Start Up Camp,
w którym uczestniczyła m.in. młodzież z gminy Krzyżanowice – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
9 maja
Odbyło się robocze spotkanie z kierownikiem OPS i pracownikami Urzędu Gminy w sprawie programu wsparcia rodzin osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych.
Wójt gminy uczestniczył w Walnym
Zebraniu Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota.
10-12 maja
Wójt gminy i przedstawicielki KGW
Rudyszwałd uczestniczyli w Festiwalu
Kapusty w partnerskiej gminie Ratka
na Węgrzech.
10 maja
W Piszczu zastępca wójta wraz
z przedstawicielami naszej gminy
wziął udział w rozgrywkach sportowych gmin partnerskich.
11 maja
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w konferencji podczas Eko-Wystawy
w Pietrowicach Wielkich.
14 maja
W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie wójt Grzegorz Utracki uczestniczył
w uroczystych obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.
15 maja
W Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się spotkanie prezydenta Raciborza, burmistrzów i wójtów
powiatu raciborskiego w sprawie
funkcjonowania i finansowania PKS.
W spotkaniu uczestniczył wójt gminy.
16 maja
Podczas spotkania okolicznościowego członków DFK Tworków, sekretarz
gminy – w imieniu własnym i wójta
gminy – złożyła życzenia z okazji Dnia
Matki i Ojca.
18 – 19 maja
Po raz pierwszy odbył się dwudniowy Jarmark na granicy, połączony
(w sobotę) z festynem przy zamku
w Chałupkach w ramach projektu
„Ludzie i kultura pogranicza czesko-polskiego”.
W Haci sekretarz gminy uczestniczyła
w koncercie gmin partnerskich „Muzyka nie zna granic”.
21 maja
Wójt gminy uczestniczył w Walnym
Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia, które odbyło się w Urzędzie Miasta Racibórz.
W Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla członków organizacji społecznych – „Działaj lokalnie”, zorganizowane przez stowarzyszenie CRIS.
25 maja
Doroczny koncert majowy przy pałacu Lichnowskich i jubileusz 20-lecia podpisania umowy partnerskiej
z gminą Seeshaupt.
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Jubileusz 85-lecia OSP Roszków
Roszków » Ochotnicza Straż
Pożarna w Roszkowie świętowała w niedzielę 5 maja 85. rocznicę
swojego powstania. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
w intencji żyjących i zmarłych
strażaków, którą celebrował
ksiądz proboszcz Andrzej Morawiec. Podczas mszy ksiądz
proboszcz odczytał list gratulacyjny wójta Gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego, skierowany do roszkowskich strażaków z okazji jubileuszu jednostki.

Po mszy strażacy oraz goście udali się w pochodzie do
remizy, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne i odznaczenie
zasłużonych członków jednostki oraz członków drużyny młodzieżowej.
Odznaki za wysługę 70 lat
otrzymali: Bertold Kołek i Erich
Bugla, za wysługę 35 lat – Bernard Gajda i Antoni Stasz, za
wysługę 25 lat – Andrzej Miketa, za wysługę 20 lat – Rafał
Kramarczyk, za wysługę 10 lat

– Weronika Drobny i Damian
Wyrchowy.
Złotą odznaką „Młodzieżowa drużyna pożarnicza” zostali odznaczeni Szymon Uliczka,
Samuel Staś i Norbert Porwolik, srebrną – Maja Wróbel,
Emilia Kegel, Natalia Riedel,
Michał Uliczka, Jakub Bugla,
Aron Staś i Wojtek Stępień, brązową – Amelia Kisiel i Tobiasz
Śmietana.
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli m.in.:

Więcej zdję
www.krzyz ć na:
anowice.pl

prezes Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Krzyżanowicach
Walter Bożek, delegacja czeskich strażaków z Chuchelnej,
zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek, inspektor ds. obrony
cywilnej Maksymilian Lamczyk
oraz przedstawiciele miejscowych organizacji.
(tb)

Straż gminna
NA STRAŻY EKOLOGII

Na jarmarku różne różności
Chałupki » Kolejny „Jarmark na granicy” - po raz
pierwszy dwudniowy – w sobotę i w niedzielę.
Na starym przejściu granicznym Chałupki – Bogumin 18 i 19
maja odbyła się impreza, któ-

ra ściąga pasjonatów starych
przedmiotów z wielu regionów
Polski i Czech.
Dobra, stara rzecz zawsze
się sprzeda – na jarmarku
staroci można kupić unikalne
okazy, ale też kurioza i najzwyczajniejsze pod słońcem graty.
Te wszystkie „różne różności”
i niezwykłości mogą niekonwencjonalnie ozdobić mieszkanie,
zupełnie inaczej niż w mieszkaniach znajomych, którzy
przeważnie urządzają się schematycznie.
Wśród wystawców byli także
mieszkańcy naszej gminy, którzy sprzedawali to, co od lat
zalegało niepotrzebne w szafach, a komuś może się jeszcze przydać. Ceny jak zwykle
kształtowały się na bardzo różnym poziomie, i co najważniejsze – można się było targować.
(tb)

Straż Miejska w Raciborzu
ukarała mężczyznę, który podrzucał gruz zawierający eternit
do starego koryta rzeki Psiny (Cyny) w Bieńkowicach. Proceder
trwał od jesieni ubiegłego roku.
Po ujawnieniu dzikiego wysypiska funkcjonariusze straży sprawdzili nieruchomości,
w których w ostatnim czasie
zmieniano pokrycia dachów,
ale właściciele okazali rachunki, z których wynikało, że azbest
trafił na legalne wysypisko.
W ustaleniu sprawcy wydatnie pomogli mieszkańcy Bieńkowic. Śmieciarzem okazał się
mieszkaniec Pietrowic Wielkich,
a odpady pochodzą z remontowanych budynków gospodarczych.
Po przedstawieniu niezbitych
dowodów, sprawca przyznał się
do podrzucenia odpadów. Został
ukarany mandatem i zobowiązany do usunięcia wysypiska
w sposób zgodny z przepisami.
Co też uczynił i przedstawił na

to odpowiednią dokumentację.
Azbest to problem wielu gmin. Rakotwórczy materiał z demontowanych dachów jest wywożony do lasów i nad potoki, bo jest to
najtańszy sposób "utylizacji".
W praktyce azbest nie może
być utylizowany. Jedyną metodą pozbycia się go jest składowanie na specjalnie wyznaczonym wysypisku dla odpadów niebezpiecznych. Gmina
Krzyżanowice w 30 % finansuje demontaż i wywóz odpadów
zawierających azbest.
Bezkarny nie pozostał także
mieszkaniec Roszkowa, który
podrzucił śmieci na nieużytki
rolne. Funkcjonariusze Straży
Miejskiej znaleźli w odpadach
dowody wskazujące na sprawcę tego czynu. Mężczyzna przyznał się do podrzucenia śmieci,
zobowiązał się do ich usunięcia
i przekazania do PSZOK w Zabełkowie.
(tb)
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Majowy festyn przy
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zamku w Chałupkach
Chałupki » Majowy festyn
w parku przy zamku w Chałupkach rozpoczął się koncertem
orkiestry dętej z Wodzisławia
Śląskiego. Potem były występy
laureatów Przeglądu Młodych
Talentów i Gminnego Konkursu
Gwary Śląskiej (konkursy przeprowadzone przez Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu
i Turystyki w Tworkowie). Na

scenie swoje umiejętności zaprezentowali recytatorzy, tancerze, instrumentaliści, zespoły
wokalne i soliści.
Mieszkańcy, którzy przybyli
na festyn z przyjemnością wysłuchali również koncertu Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice pod kierunkiem Krzysztofa Fulneczka. W repertuarze
znalazły się standardy muzyki

rozrywkowej i filmowej. Z orkiestrą gościnnie zaśpiewał Kamil
Klimek.
Wieczorem festynowych gości bawiła kapela góralska Zbóje
z Zakopanego. Na zakończenie
majówki, zorganizowanej przez
gminę Krzyżanowice, była zabawa taneczna z DJ'em.
Poza tym dla dzieci były gry

i zabawy prowadzone przez
profesjonalnych animatorów.
Można było zobaczyć zabytkowe samochody, zobaczyć pokazy
średniowiecznych sztuk walki

i przymierzyć zbroję rycerską.
Panie z KGW z Krzyżanowic
i Rudyszwałdu zadbały, aby biesiadującym nie zabrakło, ani jadła, ani napitku.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez gminę Krzyżanowice w ramach projektu
pn. „Ludzie i kultura pogranicza czesko-polskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach „Funduszu
Mikroprojektów 2014-2020 Euroregionu Silesia” w Programie
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
(tb)

SREBRNY MEDAL
za polskie gołąbki na Węgrzech
Ratka/Krzyżanowice » Po
raz piąty reprezentacja gospodyń gminy Krzyżanowice
uczestniczyła w Festiwalu Kapusty, jaki miał miejsce od 10 do
12 maja w partnerskiej gminie
Ratka na Węgrzech.
Dokładnie jest to festiwal
nadziewanej kapusty, czyli naszych gołąbków. Wydarzeniu
towarzyszą występy zespołów
folklorystycznych, pokazy taneczne, programy dla dzieci
oraz festyn uliczny, który trwa
do późnej nocy.
W tym roku do Ratki pojechały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Rudyszwałdu: przewodnicząca Róża Smołka, Urszula Świętek oraz Urszula
Błaszczok – sołtys Rudyszwałdu, a także pan Gabriel Smołka.
Paniom towarzyszyli wójt gminy
Grzegorz Grzegorz i pracownica referatu promocji Patrycja
Błaszczok.
W piątek wieczorem po przyjeździe do Ratki i tradycyjnie
bardzo serdecznym powitaniu
przez władze gminy, panie ruszyły ostro do pracy. Gospodarze przygotowali wszystkie pro-

dukty potrzebne do przyrządzenia gołąbków i bigosu, jednak
kiełbasę śląską panie przywiozły ze sobą – węgierskie kiełbaski przyprawiane ostrą papryką
są bardzo smaczne, ale zmieniają smak bigosu. Bigos i gołąbki to dwie bardzo pracochłonne potrawy, tak więc krojenia,
szatkowania, smażenia i zawijania, było dużo, ale nasze gospodynie poradziły sobie po mistrzowsku. Tym bardziej, że co
chwilę zaglądali sympatyczni
Węgrzy, pytając jak idzie, czy
czegoś nie brakuje. Poza tym
i wójt Grzegorz Utracki, i pan
Gabriel Smołka zakasali rękawy, zawiązali fartuchy i poma-

gali paniom w dźwiganiu ciężkich kotłów i mieszaniu bigosu.
Należało wszystko przygotować wcześniej, gdyż w sobotę
w samo południe potrawy musiał być gotowe i podane do degustacji i oceny jurorów.
Po pracy zaproszono panie
na kolację, oczywiście po węgiersku – z ostrym węgierskim
gulaszem oraz z dodatkiem tokaju z okolicznych winnic – Ratka leży w prowincji Tokaj, znanej na całym świecie z produkcji
tego znakomitego wina.
W sobotę od rana na stanowisku, które przydzielono gospodyniom z naszej gminy, gotowanie
w dwóch 50-litrowych kotłach

oceniani przez profesjonalne
jury. Nie mniej nasze panie zostały ocenione, docenione i wyróżnione za gołąbki i wśród 37.
ekip startujących w konkursie
(w tym również ze Słowacji) zajęły 2. miejsce. Jak najbardziej
zasłużenie, bowiem zarówno
gołąbki jak i bigos zostały „ekspresowo” wykupione przez degustujących potrawy smakoszy,
którzy tłumnie przybyli na to kulinarne święto. Poza tym nasza
delegacja została wyróżniona
dyplomem za to, że przyjechała na festiwal z najdalej położonej miejscowości.
ruszyło „pełną parą”. W jednym
Oprócz konkursowych pogołąbki, w drugim bigos. Panie traw panie podawały także, już
udekorowały także stoisko, któ- gratis, śląskie kołaczyki weselre wśród innych prezentowało ne, kardynadle z ciap kapustą,
się bardzo efektownie.
chleb z rudyszwałdzkiej pieFestiwal Kapusty w Ratce karni z fetem i kiszonym ogórjest znaną i prestiżową impre- kiem. Również te śląskie spezą kulinarną. Biorą w nim udział cjały zniknęły w oszałamiajązawodowi kucharze ze znanych cym tempie.
restauracji i to oni są głównie
Po południu były występy

różnych zespołów, kabaretów,
a na zakończenie zabawa, która trwała do rana.
W niedzielę przed południem
nasza delegacja uczestniczyła w mszy św., po czym przyszedł czas pożegnania. Z żalem
opuszczała gościnną Ratkę, żegnana przez gospodarzy i z zaproszeniem na przyszły rok.
- W Ratce byłyśmy po raz
pierwszy. Słyszałyśmy od poprzednich ekip, że Węgrzy są
bardzo serdeczni, życzliwi
i radośni, ale to przeszło nasze
oczekiwania, zostaliśmy przyjęci wręcz po „królewsku” – podsumowały udział w festiwalu
i pobyt w Ratce panie z KGW.
- Podczas całego pobytu nasi
opiekunowie dbali o nas wyjątkowo, cały czas towarzyszył
nam ktoś z władz gminy i czuwał, żeby nam niczego nie zabrakło. Jednym słowem było super! – dodają.
(tb)
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rzu - „W harmonii z przyrodą” - op. Wanda Olszowska,
Helena Zacharko
 P r zedszkole w Nędzy
- „O księżniczce Malince
i zdrowej witamince” - op.
Teresa Augustyn
 Przedszkole w Bolesławiu „Śpiąca Królewna” - op. Beata Kubny
 Przedszkole w Bieńkowicach - „Komputer nie zastąpi przyjaciela” - Katarzyna
Starok

Haci

Przedstawienia oceniała komisja artystyczna – Izabela Karwot (pedagog, reżyser, aktorka, instruktorka teatralna, dyrektor DK w Rybniku), Zofia Paszenda (reżyser
i instruktor teatralny z MDK
w Rybniku), Maria Szymanowska (wizytator z Kuratorium
Oświaty w Rybniku), Bernadeta Klement (pedagog, wieloletnia dyrektorka przedszkola
w Tworkowie), Anna Gajęc Przedszkole w Szylerzowi- ka (pedagog, emerytowana
cach - „Kochamy zwierzęta” wychowawczyni kilku poko- Jana Návratová
leń przedszkolaków) oraz dy Przedszkole nr 13 w Racibo- rektor Gminnej Biblioteki Pu-

Kolorowy zawrót głowy
Tworków » Za nami XXVII
Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych pod
patronatem Starosty Raciborskiego. Podczas dwudniowego
przeglądu 25 i 26 kwietnia na
scenie tworkowskiego Centrum
Kultury wystąpiło 12 grup teatralnych:
 Przedszkole w Zabełkowie
- „Calineczka” - op. Barbara Nowak

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Haci – "Taniec z kapeluszami" i "Taniec kucharek"
– op. Zuzana Kozílková i Janeta Šubrtová
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piszczu – tańce – op.
Renata Krakovková i Zdislava Moricová
 Przedszkole w Krzyżanowicach - „W krainie bajek i baśni” - op. Jolanta Siegmund

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach - „Kłótnia czterech pór roku” - op.
Agnieszka Sedlaczek, Wioleta Andreczko i Sylwia Złoty
 Przedszkole w Tworkowie
- „Najpiękniejszy skarb na
świecie” - op. Barbara Mokrosz, Jolanta Pawlik
 Przedszkole w Chałupkach „Przygoda niegrzecznej żabki” - op. Katarzyna Króliczek

Bieńkowice

Chałupki

Bolesław
Krzyżanowice

Piszcz
Owsiszcze

Tworków

blicznej w Krzyżanowicach –
Agnieszka Winiarczyk.
Wszystkie inscenizacje były
pomysłowe, świetnie wyreżyserowane, a dzieci mogły pokazać
w nich swoje zdolności i umiejętności recytatorskie, taneczne
i aktorskie – przygotowane do
występów scenicznych przez
wychowawczynie w przedszkolach. Zasługą nauczycielek
i pracowników przedszkoli były także pomysłowe dekoracje
i przepiękne kostiumy. Przeglądy organizowane przez Gminny
Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki nie są konkursami,
gdzie przyznawane są miejsca,
jednak każda występująca grupa nagradzana jest zestawem
pięknych zabawek.
Występom najmłodszych
aktorów przyglądali się rodzice i dziadkowie oraz zaproszeni goście: starosta raciborski
Grzegorz Swoboda, wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
oraz starostowie partnerskich
gmin czeskich Hać, Piszcz i Szylerzowice.
(tb)

Więcej zdję
www.krzyz ć na:
anowice.pl
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Tańczę, śpiewam, recytuję…

Nędza
Racibórz

Tworków » Przeglądy Młodych Talentów, które organizuje
Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki, cieszą się od
lat niezmienną popularnością,
posiadają swoją regułę – każdy
kto ma talent oraz chęci może
wystąpić na scenie.
Podczas pierwszego dnia
25. edycji konkursu, 13 maja,
na scenie tworkowskiego centrum kultury zaprezentowali się
recytatorzy i tancerze.
Młodych artystów oceniało
jury Jury w składzie: Agnieszka
Winiarczyk – dyrektor Biblioteki w Krzyżanowicach, Krystyna Ługowska – emerytowana
nauczycielka języka polskiego,
pedagog, Maria Kiszka – emerytowany nauczyciel języka polskiego i historii oraz Anna Pilipiszyn – choreograf, kierownik
zespołu tanecznego, wieloletnia
tancerka.

W drugim dniu przeglądu
swoje umiejętności zaprezentowali instrumentaliści i wokaliści. Popisy wokalne i instrumentalne oceniali specjaliści z tej
dziedziny – Zuzanna Ortmans
i Jan Goldman. Jurorzy byli pełni uznania zarówno dla instrumentalistów, jak i wokalistów,
którzy do swoich występów wy-

Zabełków

Więcej zdję
www.krzyz ć na:
anowice.pl

Szylerzowice

brali bardzo trudne i „ambitne”
w graniu i śpiewaniu utwory.
Wyróżnione „talenty” zaprezentowały się 18 maja szerszej
publiczności w koncercie galowym w Chałupkach, podczas
majowego festynu przy Zamku.
(tb)
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MAŁA KSIĄŻKA

– WIELKI CZŁOWIEK
Pamiętajmy o ogrodach
Niebieskie lilie i różowe róże, lawenda, bukszpan z białą
obwódką i kuliste hortensje cieszył się największym „wzięciem”
pań, które wybrały się na zwiedzanie szkółek krzewów i drzew
ozdobnych. Przy okazji można
było podziwiać ogrody przy
szkółkach i podpatrzyć kompozycje złożone z drzew, krzewów, bylin i kwiatów.
Wyprawa do szkółek i szklarni w okolice Bielska-Białej po
kwiaty i krzewy ozdobne to wieloletnia tradycja kół gospodyń
wiejskich naszej gminy. Pod koniec kwietnia na wycieczkę po
kwiaty udały się panie z KGW
w Tworkowie i kilka pań z Krzyżanowic. Poza wspomnianym
różami i liliami panie kupowały wszelkiego rodzaju zioła – np.
truskawkową i cytrynową miętę, mniszek lekarski, lubczyk,
stewię czy podobną do sałaty roszponkę, a także krzewy
ozdobne – azalie i rododendrony. Tak więc i w tym roku bagażnik autokaru zapełniony był po

brzegi, a ogrody w naszej gminie wzbogacą się o nowe okazy flory.
Po kwiatowych zakupach autobus z gospodyniami udał się
nad zaporę w Goczałkowicach
Zdroju. To ciekawe miejsce rekreacyjne z pięknym widokiem
na jezioro i otaczającą przyrodę. Niestety deszcz i dokuczli-

Już we wrześniu 2019 roku startuje druga edycja projektu. W tym roku akcja obejmie wszystkie dzieci w wieku
przedszkolnym, czyli roczniki
2013–2016. Dzieci z rocznika
we zimno popsuły plany, panie 2015 i 2016, które uczestniczyzrezygnowały ze spaceru. Mimo ły w pilotażu będą mogły rówto wszystkie zgodnie stwierdziły, nież wziąć udział w tegoroczże wyprawa po kwiaty była bar- nej edycji.
dzo udana.
Od września w naszych biWycieczka została dofinan- bliotekach będziemy czekać na
sowana przez Gminną Komisję najmłodszych naszych mieszRozwiązywania Problemów Al- kańców, a dla nich będzie wykoholowych
jątkowy prezent – Wyprawka
(tb) Czytelnicza na dobry czytelniczy start.
W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych
książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla

siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju
ich dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Ważną rolę w kształtowaniu
Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych
własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy.
Są wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale
mają też istotny wpływ na jego
dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane po-

śród książek są bardziej pewne
siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze
rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki
z czytania mają także konkretny
wymiar materialny: czytające
dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej.
Biblioteka to miejsce, gdzie
rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to
za darmo! Zapraszamy do bibliotek w całej gminie.
Agnieszka Winiarczyk

Gospodynie z Krzyżanowic
świętowały Dzień Matki
Krzyżanowice » W czwartkowe popołudnie, 23 maja,
Dzień Matki obchodziły panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
w Krzyżanowicach. Spotkanie
odbyło się w sali krzyżanowickiej OSP. Świętowały mamy, które wychowują swoje pierwsze
maleńkie pociechy, i te, które
już swoje dorosłe dzieci „wypuściły” w świat.
Wszystkim mamom serdeczne i bardzo piękne życzenia złożyła przewodnicząca koła Mariola Pszenica. Do życzeń dołączyła się też młodzież: Wiktoria,
Magdalena, Tobiasz, Tomasz
i Michał, śpiewając mamom
„Sto lat”. Podczas spotkania na
instrumentach klawiszowych
i akordeonie zagrali Tobiasz
i Tomasz, a o oprawę muzyczną postarał się DJ Michał.
Gościem specjalnym była pani Teresa Szulc, gawędziarka z Rybnika, która ba-

228. rocznica uchwalenia
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Chałupki » 10 maja 2019 roku
odbyła się uroczysta akademia
z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęto ją, odśpiewaniem ,,Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie
odbyło się przedstawienie, przygotowane przez uczniów klasy
IV, V, VI i VII. W jego ramach
wiła panie zabawnymi monologami z cyklu „z życia wzięte”,
wprawiając wszystkich w dobry humor.
Był także słodki poczęstunek (wyśmienite ciasta i ciastka upieczone oczywiście przez
gospodynie) oraz gorąca kolacja.
(tb)

przypomniano o okoliczności i znaczeniu aktu z 1791
roku. Treści ujęte w przygotowanej przez p. Teresę Lipiec akademii, akcentowały
ponadto znaczenie barw narodowych.
Obchodom święta Konstytucji 3 Maja w Szkole
Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach, towarzyszyła również prelekcją
pt. "Tradycje Konstytucji Trzeciego Maja w polskiej kulturze
i świadomości społecznej". Dla
uczniów klasy VII, VIII SP i III
Gim. wygłosił ją naczelnik katowickiego oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN – p. Ryszard Mozgol.
Info: SP Chałupki
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Ale jazda ! Rajd rozpoczynający

sezon rowerowy w gminie Krzyżanowice

Biegli i maszerowali dla Zosi

Do biegu… gotowi… start!
Do startu sygnał dała Zosia
Warchoł, dla której najpierw
pobiegli, a potem pomaszerowali miłośnicy nordic walking.
Na starcie stanęło w sumie 140
zawodników. Pięciokilometrowa
trasa prowadziła wokół Meandrów Odry.
Rywalizacja była symboliczna, bo zwycięzcami byli wszyscy
– biorąc udział w tym wydarzeniu wsparli leczenie i rehabilitację małej Zosi z Tworkowa.
Nie mniej jednak pierwsi, którzy
przekroczyli linię

mety otrzymali medale i drobne
upominki. Nagrodzono też najmłodszych uczestników.
Po biegu odbyła się niezwykle emocjonująca licytacja koszulki gwiazdy Bayernu Roberta Lewandowskiego, którą wygrali uczniowie ze szkoły
w Pstrążnej. Koszulka gwiazdy Bayernu opatrzona była autografem i dedykacją piłkarza.
Pomysłodawcą i organizatorem pierwszej edycji biegu charytatywnego Meander
Star Górnej Odry było Stowa-

rzyszenie Ciche Anioły, firma
StarConsulting przy współorganizacji Gminy Krzyżanowice.
Akcję wsparli liczni sponsorzy –
miejscowi przedsiębiorcy i osoby prywatne.
Nad bezpieczeństwem
uczestników czuwali strażacyratownicy medyczni z Tworkowa i Bieńkowic w ambulansie
użyczonym przez firmę Firemed. Trasę zabezpieczali strażacy z Zabełkowa i Chałupek
oraz straż miejska.
(tb)

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła miłośnikom dwóch
kółek, którzy zdecydowali się
wziąć udział w rajdzie oficjalnie
rozpoczynającym sezon rowerowy w gminie Krzyżanowice.
Na starcie przy Centrum
Kultury w Tworkowie stawiło
się 150 cyklistów w różnym wieku. Starzy bywalcy rajdów organizowanych przez gminę oraz
nowicjusze, którzy startowali
po raz pierwszy. Warto dodać,
że poza mieszkańcami gminy
Krzyżanowice przyjechali także
rowerzyści z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego oraz
spora grupa Czechów.
i Olzy”. W ramach tego samePo odpoczynku rajd ruszył
Rajdowcy mieli do pokona- go projektu wybudowano rów- (już bez postojów) na metę przy
nia dość trudną trasę o długości nież odcinek ścieżki pomiędzy ul. basenie w Tworkowie, gdzie na
około 42. kilometrów: Tworków Dolną i cmentarzem w Zabełko- strudzonych cyklistów czekał
– Urbanek – Owsiszcze (Wydale) wie. Całość robót budowlanych gorący bigos.
– Hać – Rudyszwałd – Antoszo- kosztowała prawie milion złoRajd rowerowy miał chawice – Stary Bogumin – Chałup- tych, a gmina pozyskała niespeł- rakter rodzinny, uczestniczyki – Meandry Odry – Zabełków na 700 tys. zł dofinansowania.
ły w nim bowiem całe rodzi– Rudyszwałd – Hać – KrzyżanoPo otwarciu ścieżki gru- ny: dziadkowie, wnuki, rodzice
wice (tzw Hacka cesta) – Twor- pa rajdowa udała się pod wie- i dzieci, zarówno Czesi jak i Poków (meta przy basenie).
żę widokową przy meandrach lacy. Trasa była chwilami doPodczas rajdu nastąpiło ofi- na krótki odpoczynek. Tam też syć ciężka, lecz sprawiało to rocjalne otwarcie nowej ścieżki były przygotowane dla wszyst- werzystom, co sami stwierdzirowerowej przy Meandrach kich kołoczyki i napoje. Niektó- li, jeszcze większą frajdę. Nikt
Odry. Wstęgę przecięli wójt rzy uczestnicy rajdu mieli jesz- nie narzekał i starsi, i młodsi
gminy Grzegorz Utracki, Ewa cze siłę wejść na wieżę i podzi- uczestnicy stwierdzili, że wyWidera (pracownica referatu wiać widoki.
cieczka się udała i oczekiwania
pozyskującego środki zewszystkich były spełniownętrzne), pani Janina
ne, a zadowolenie sięgaz Gaszowic (od lat entuło 100%.
zjastka naszych rajdów)
Najmłodszym uczestoraz dzieci: Zosia, Alicja
nikiem rajdu, który samoi Rafał – uczestnicy rajdu.
dzielnie pokonał całą traŚcieżka rowerowa
sę, od początku do końca
przy meandrach została
pedałując na swoim mawybudowana w ramach
łym rowerku, był 6-letni
projektu transgraniczneBartosz z Raciborza. Jego „Udostępnienie Odry
chał pod opieką mamy
i taty, z dwójką swoich
młodszych braci.
Podziękowania należą się
strażakom z gminnych jednostek OSP i straży miejskiej za
zabezpieczenie całej trasy, pracownikom urzędu i gminnej brygadzie remontowej za organizację i prowadzenie rajdu oraz
strażakom-ratownikom, którzy
czuwali nad bezpieczeństwem
cyklistów.
(tb)
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Festiwal Pozytywnych Wartości

w Bieńkowicach po raz dziewiąty
Bieńkowice » „Nie traćmy
odwagi i czyńmy wszystko co
w naszej mocy, a resztę uzupełni Bóg” - to hasło tegorocznej,
dziewiątej edycji Festiwalu Pozytywnych Wartości, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Bieńkowicach. Koncert
finałowy odbył się 8 maja.
Myśl główną Festiwalu stanowią słowa „Nyskiej Samarytanki” Bł. Marii Luizy Merkert, która poprzez swoje
świadectwo życia oddanego w służbie osobom chorym i ubogim, może być dla
nas drogowskazem - cennym
drogowskazem do wszystkich
dróg, którymi chodzą dziś ludzie młodzi. Matka Maria
Luiza pomimo przeciwności
z jakimi musiała zmierzyć się
w swoim młodzieńczym życiu
miała odwagę zawalczyć o swoje marzenia i jednocześnie przyjąć zadanie, jakie postawił przed
nią Bóg.
Wspólnie z siostrą Matyldą po śmierci matki w 1842 r.
obie sprzedały skromny majątek i wraz z Franciszką Werner
oraz Klarą Wolff poświęciły się
pomocy opuszczonym chorym
i bezdomnym w Nysie. Zobowiązały się nieść pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie,
narodowość i płeć. Różnorodna aktywność artystyczna prezentowaną w czasie gali IX Fe-

stiwalu Pozytywnych Wartości
przez dzieci i młodzież ze szkół
ogólnodostępnych i placówek
oświatowych dla osób z niepełnosprawnością ma wyrażać najbardziej oczywiste i potrzebne
wartości, potrzebne do budowania świata pełnego zaufania
i pokoju miedzy ludźmi.
Celem festiwalu, oprócz
przybliżenia dzieciom i młodzieży postaci Bł. Marii Luizy
Merkert, jest prezentacja dorobku artystycznego solistów,
zespołów wokalnych, popularyzacja twórczości plastycznej

Więcej zdję
www.krzyz ć na:
anowice.pl

i literackiej młodych ludzi, wymiana pomysłów i doświadczeń
w zakresie upowszechniania
śpiewu, gry na instrumentach,
tańca (warsztaty edukacyjne),
a także szeroka integracja osób
niepełnosprawnych w środowisku szkolnym.
Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęli: ordynariusz diecezji opolskiej ks. bp
Andrzej Czaja, metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc,
starosta raciborski Grzegorz
Swoboda i wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.
Podczas festiwalu ogłoszono
wyniki konkursów: muzycznego,
plastycznego, literackiego oraz
wręczono nagrody laureatom.
Uczestnikami wcześniej ogłoszonych konkursów byli uczniowie szkół oraz przedszkolaki,
a także osoby niepełnosprawne.
Przyznano również nagrodę
„Przyjaciela Pozytywnych Wartości” dla patronów honorowych
festiwalu oraz osób zaangażowanych w to wydarzenie – za
duchowe wsparcie i materialny wkład w dzieło promowania
pozytywnych wartości.
Ważnym elementem Festiwalu była możliwość udziału
dzieci, młodzieży i osób dorosłych w warsztatach edukacyjno-artystycznych animowanych
przez osoby pracujące z dziećmi
i młodzieżą.
(tb)

Konkurs Gwary Śląskiej
Racibórz » 9 maja odbyła
się XI edycja Konkursu Gwary
Śląskiej organizowanego przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Raciborzu pod patronatem Prezydenta Miasta
Racibórz i Starosty Raciborskiego. Konkurs tradycyjnie
towarzyszył obchodom Tygodnia Bibliotek.
W tegorocznym konkursie
wzięło udział 38 uczestników
z przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Autentyczność gwary i stroju, a także ogólny wyraz artystyczny oceniało
jury w składzie: Aldona Krupa-Gawron – prezes Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej

„Źródło”, Julita Ćwikła – kierow-  Wyróżnienia: Marcus Żyła
nik Działu Etnografii Muzeum
(Bolesław), Olga Płaczek
(Tworków), Marta Ryborz
w Raciborzu oraz Małgorzata
Szczygielska – dyrektor Miej(Tworków), Mia Zawadzka
skiej i Powiatowej Biblioteki
(Tworków)
Publicznej w Raciborzu. Miło
nam poinformować, że w gronie Szkoły Podstawowe:
zwycięzców znalazła się liczna  I miejsce – Maria Socha
reprezentacja gminy Krzyżaz Bieńkowic
nowice.
Wszyscy uczestnicy otrzymaLaureaci Konkursu
li pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody ufundowane przez
z gminy Krzyżanowice
Przedszkola:
Prezydenta Miasta Racibórz,
 I miejsce – Helena Socha Starostę Powiatu Raciborskiez Bieńkowic
go i raciborską bibliotekę.
 II miejsce – Sandra SuchaŻródło:
nek z Tworkowa
Biblioteka w Raciborzu
 III miejsce – Kinga Beczica
z Tworkowa

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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KLIMATYCZNA KLASA

Chałupki » Jak wyglądałoby
życie na Ziemi bez drzew? Jak
w prosty sposób sprawdzić, czy
powietrze, którym oddychamy
jest czyste? Dlaczego powstają
silne wiatry i jakie skutki mogą
wywołać? Na te i inne pytania
odpowiedź znaleźli uczniowie
klasy 3 SP w Chałupkach, biorąc udział w ciekawym projekcie zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
Uczniowie, uczestnicząc
w cyklu lekcji, kształtowali kompetencje społeczne, prowadzili
obserwacje przyrodnicze, dowiedzieli się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Na
ostatniej lekcji pracowali kre-

atywnie. Ze zgromadzonych odpadów stworzyli zupełnie nowe
przedmioty. Dzięki wyobraźni
uczniów zużyte przedmioty zyskały "nowe życie".
Do przygotowanych prac zostały dołączone propozycje działań sprzyjające ochronie klimatu. Zapisane postulaty przekazali zaproszonemu na zajęcia
przedstawicielowi samorządu
terytorialnego.
Na zajęcia w dniu 10.05.2019
została zaproszona pani Aniela
Ćwik zastępca kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach.

Po prezentacji prac, uczniowie popisali się swoją wiedzą
na temat ochrony naszego klimatu, poznali zadania, które są
w gestii samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Był również czas na
zadawanie pytań.
Na koniec gość spotkania
wręczyła uczniom w obecności
dyrektor szkoły Barbary Tomczyk prezenty, a wychowawczyni Certyfikat uczestnictwa
w projekcie.

Krzyżanowice » Na początku
miesiąca pojechaliśmy na wspaniałą wycieczkę pociągiem do
Raciborza. Dla niektórych dzieci to był pierwszy przejazd pociągiem. Zwiedziliśmy muzeum,
dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej, podczas której dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy. Następnie dzieci pobawiły
się na placu zabaw przy szkole
nr4. W tym dniu zjedliśmy pyszny obiadek w restauracji Raciborska i znów pociągiem wróciInfo: Bernadeta Jabłońska – liśmy do Krzyżanowic.
SP Chałupki
Kilka osób z grupy Misie
brało udział w przeglądzie Europrzedszkolaki w Zabełkowie,
gdzie dzieci występowały pod
czujnym okiem pani Moniki.
Zaprezentowały inscenizację
Czerwony Kapturek. 16 kwietnia dzieci z najstarszej grupy
udały się do Urzędu Gminy, aby
złożyć świąteczne życzenia panu wójtowi oraz wszystkim pracownikom.

GOŚCILIŚMY UCZNIÓW
z partnerskiej Ratki

Krzyżanowice » W dniach
od 6 do 10 maja przebywała
w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach 16- osobowa grupa dzieci i młodzieży z partnerskiej szkoły w Ratce. Uczniowie
przyjechali pod opieką dyrektora szkoły pani Anny Prunyi
oraz nauczycielki języka niemieckiego pani Györgyi Takács
. Węgierscy goście zamieszkali
w domach rodzin swoich kolegów i koleżanek z Krzyżanowic,
Owsiszcz i Roszkowa.

Nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami starali się jak najbardziej uatrakcyjnić pobyt młodych Węgrów w Krzyżanowicach. Wizytę rozpoczęliśmy
od zajęć technicznych, na których zarówno nasi uczniowie jak
i goście wspólnie wykonywali
prezent dla mam z okazji Dnia
Matki. Następnie odbyła się
wycieczka do polsko- niemieckiej redakcji radia Mittendrin
w Raciborzu, gdzie uczniowie

Kwiecień w naszym przedszkolu

zapoznali się z pracą w radiu.
W Raciborzu młodzież doskonaliła również swoje umiejętności
pływackie w Aquaparku H2Ostróg. W kolejnym dniu zorganizowana została wycieczka do
Pszczyny, w programie której
znalazły się takie atrakcje jak
Pokazowa Zagroda Żubrów, Muzeum Zamkowe, Starówka, rynek oraz kompleks zabytkowego Parku Pszczyńskiego. W naszej gminie zwiedziliśmy Zabytkową Kuźnię w Bieńkowicach,
kościół Św. Piotra i Pawła oraz

W środę przed Świętami Wielkanocnymi szukaliśmy ….. i znaleźliśmy paczuszki od Zajączka.
W tym dniu miało miejsce także
rozstrzygnięcie konkursu na Pisankę Wielkanocną. Wszystkie
dzieci, które brały udział w konkursie zdobyły wyróżnienia, gdyż
prace były bardzo piękne i nie
udało się wyłonić jednego zwycięzcy. Dzieci otrzymały dyplomy, książeczki i inne upominki.
Po Świętach Wielkanocnych
najstarsza grupa brała udział
w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrzyków w Tworkowie.

Dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. „W krainie bajek
i baśni”.
W ostatnim dniu kwietnia
pani Ania zorganizowała dla
wszystkich Dzień Niemiecki.
Był to dzień zabaw, tańców i piosenek. Był nawet torcik w barwach niemieckich, a na obiad
kartofelsalad i bratwurst.
Za nami kolejny pracowity, ale
bardzo ciekawy miesiąc. Maj zapowiada się równie atrakcyjnie.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach

nież w dyskotece Magic oraz
na wspólnym grillowaniu, zaś
w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach odbyło się spotkanie
z wójtem, od którego wszyscy
otrzymali pamiątkowe prezenty.
Wzajemne wizyty przyczyniają się do powstania nowych
przyjaźni, zbliżają nas do siebie,
szczególnie sprzyja temu czas
młyn w Tworkowie, a także gra- rozgrywki sportowe, w których spędzony w domach, gdzie możliśmy w kręgle w kręgielni Retro uczniowie bardzo chętnie wzięli na przyjrzeć się codziennemu
w Zabełkowie. W ostatnim dniu udział. Uczniowie naszej szkoły życiu, zwyczajom panującym
w szkole zorganizowane zostały wraz z gośćmi bawili się rów- w rodzinach.
Chcielibyśmy bardzo podziękować władzom Gminy Krzyżanowice, siostrom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, a także zaangażowanym rodzicom,
uczniom i nauczycielom naszej
szkoły za wsparcie i współpracę, dzięki której mogliśmy się
spotkać z naszymi przyjaciółmi z Ratki już po raz piętnasty.
Info: SP Krzyżanowice
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Rodzinne wędkowanie

Wędkarze rozpoczęli sezon
W niedzielę 28 kwietnia wędkarze zrzeszeni w krzyżanowickim Kole nr 109 oficjalnie rozpoczęli sezon. W zawodach wędkarskich na Trzecioku w Tworkowie wzięło udział 35 seniorów,
trzech chłopców w kategorii
młodzież i dwie panie.
Po losowaniu stanowisk zawodnicy udali się na łowisko. Zawody zostały zaplanowane od
godziny 8 do 12 i o tym czasie
padł sygnał zakończenia połowu. Komisja Sędziów Wagowych
skrupulatnie zważyła złowione ryby, które w dobrej kondycji wróciły z powrotem do wody.
Pogoda, choć nieciekawa –
zimny poranek i lekka mżawka pod koniec zawodów – nie
wpłynęła na niezłe branie ryb.
Dominowała „drobnica”, choć
czasem do siatki powędrował
lin, a zawodnicy, którym udało

grodę. W kategorii junior udało
się złowić ryby i zająć pierwsze miejsca: Faustynie Kegel,
Martinie Przybyła i Samuelowi Staś. Natomiast w kategorii
senior rybę złowił tylko Jakub
Górka, tym samym zajmując
pierwsze miejsce. Pozostałe
miejsca rozstrzygnięto przez
losowanie.

Na zakończenie imprezy
wszyscy udali się na ognisko.
Organizatorem rodzinnych
zawodów wędkarskich było sołectwo Roszków, a współorganizatorami Polski Związek Wędkarski Koło nr 18 w Jastrzębiu
Zdroju i prezes Bogumił Rączkowski.
Info: Mirela Bugdol

Z WOLEJA

się złowić choć jednego karpia
mogli liczyć na miejsce w czołówce.
Zwycięzcą, w kategorii seniorów został Jarosław Kawałkiewicz (5350 pkt), drugie miej-

sce zajął Franciszek Korczok
(4400 pkt), trzecie Kazimierz
Cieślak (3910 pkt).
W kategorii młodzież zwyciężył Dominik Więcek (2785 pkt),
drugie miejsce zajął Piotr Pudzich (1475 pkt), trzecie Paweł
Rusek (1365 pkt).
Wśród pań sukces odniosła
Teresa Śmietana (4720 pkt).
Debiutująca w zawodach wędkarskich Beata Cimała zdobyła 570 pkt.

Najlepsza dziesiątka
seniorów

1. Jarosław Kawałkiewicz
(5350 pkt)
2. Franciszek Korczok (4400 pkt)
3. Kazimierz Cieślak (3910 pkt)
4. Jerzy Girtler (3855 pkt)
5. Mateusz Stronczek (3485 pkt)
6. Krystian Wyglenda (3280 pkt)
7. Zdzisław Sitarski (2685 pkt)
8. Robert Ernestowicz (2280 pkt)
9. Marek Szczeponek (2265 pkt)
10. Andrzej Stanik (2120 pkt)
REKLAMA

Roszków » Zawody, które odbyły na roszkowskim łowisku
4 maja przeistoczyły się w rodzinne spotkanie, gdzie rodzice
i dzieci wspólnie spędzali czas,
łowiąc ryby. Rywalizacja toczyła
się w dwóch kategoriach: juniorzy i seniorzy.
Każdy z juniorów otrzymał medal, dyplom oraz na-

Sezon rozgrywkowy
2018/2019 dobiega końca. Już
tylko trzy kolejki rundy wiosennej i wszystko będzie jasne. Jak już informowaliśmy
w poprzednim wydaniu Gminnych Wieści o awansach i spadkach, wszystko zdecyduje się
w ostatnich kolejkach.
Z klasy okręgowej, gdzie
występuje nasz przedstawiciel
LKS Krzyżanowice, aktualnie
zajmujący V miejsce ze zdobyczą 46. punktów, spaść może
aż sześć drużyn z Podokręgu
Racibórz. Co za tym idzie dużo
spadków będzie również z klasy A tegoż podokręgu.
Z dwóch naszych drużyn
grających w tej klasie szanse na awans zachował jesz-

cze LKS Tworków, mający na
swym koncie 67 punktów – II
miejsce – i tylko 1 punkt straty do lidera. Natomiast drugi
nasz reprezentant LKS Chałupki – 35 punktów i X miejsce
w tabeli.
Spokojna o byt w klasie B
jest jedenastka LKS Owsiszcze z dorobkiem 44. punktów
i V miejsce, zaś w strefie zagrożonej spadkiem znajduje
się LKS Zabełków – 30 punktów i XII miejsce.
Z trzech naszych drużyn
grających w klasie C LKS
Tworków II – 26 punktów i III
miejsce, LKS Owsiszcze II –
25 punktów i IV miejsce, LKS
Bolesław – 18 punktów i VI
miejsce.

Drużyny młodzieżowe
Juniorzy starsi Podokręgu
Racibórz grupa A1: LKS Tworków – 11 punktów i III miejsce
Juniorzy młodsi Podokręgu Racibórz grupa B1: LKS
Krzyżanowice – 19 punktów
i II miejsce
Trampkarze Podokręgu
Racibórz grupa C1: LKS Zabełków – 0 punktów i ostatnie
VIII miejsce
Koniec już blisko, ale wiele
może się jeszcze zmienić w tabelach poszczególnych klas –
oby tylko na korzyść drużyn
naszej gminy.
Sytuacja z dnia 28.05.2019 r.
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KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

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

Kwiaciarnia KRYSTYNA

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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
REKLAMA

REKLAMA
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Z bibliotecznej

półki

Naszą ofertę wydawniczą w całości poświęcimy
naszym najmłodszym mieszkańcom i ich rodzicom.
Chcemy zachęcić do poczytania książeczek, które
ukazały się na rynku pod wspólnym tytułem „Świat
emocji”. To kolekcja opowiadań, które pozwolą Twojemu dziecku nauczyć się rozpoznawać i panować nad
swoimi emocjami. Uczymy dzieci mówić, czytać i pisać, ale czy uczymy ich emocji? Dlaczego się boimy, płaczemy czy kochamy…? Wychowanie
oparte na emocjach to podstawa, aby dzieci rosły szczęśliwe i bezpieczne. Jedno opowiadanie,
jedna przygoda, jedna emocja.

Myśl
Jeżeli nie wiesz człowieku jak postąpić
– na wszelki wypadek postąp uczciwie.
Antoni Słonimski

Uśmiechnij się
Obiad. Mąż odsuwa pełny talerz i rozgląda się za miską psa.
- Stefan! Chyba nie zamierzasz oddać psu obiadu?!
-Oddać nie, ale zamienić..

Dziewięcioletnia Zuzia prosi swoją dwuletnią siostrzyczkę Anię, by podała jej sweter
z pokoju. Ania chętnie zgadza się i znika za drzwiami. Dumny tata mówi: Ona jest jak
ja, zawsze można na niej polegać. Po chwila Ania wraca z kapciami Zuzi w ręku, a mama na to: Ona jest jak tata - chcesz sweter, przyniesie ci kapcie.

Rozmawiają dwa bobasy w wózkach.
- Jesteś zadowolony ze swojej mamy?
- W zasadzie tak, chociaż pod górkę trochę zwalnia...

OTULAJĄCY KOCYK – STRACH

Strach to jedna z wrodzonych emocji, która towarzyszy nam przez całe życie. Ważne jest, by
uświadomić sobie, na czym polega, i nad nim zapanować. W tej historii Ksawery nauczy się stawiać czoła swoim lękom i zrozumie, że odważny jest ten, kto radzi sobie ze strachem

BURZA W SŁOIKU – ZŁOŚĆ

Jak poradzić sobie ze złością? Prawie każde dziecko przechodzi etap, kiedy często wpada w złość.
Karolina pokaże, jak działa „Słoik spokoju”, a czytelnik pozna różne sposoby, które pomogą poradzić sobie z frustracją.

DESZCZ ŚMIECHU – RADOŚĆ

Wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci były wesołe i optymistycznie nastawione do świata. Takie
cechy ułatwią drogę rozwoju osobistego i społecznego. W tej historii Martyna i Leoś nauczą się,
że radość można odnaleźć niemal w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

BALONY DLA FRYDERYKA – SMUTEK

Smutek jest emocją niosącą ze sobą ból spowodowany np. utratą kogoś, kto był nam bardzo
drogi. W tej historii Leoś zmaga się ze smutkiem po stracie chomika Fryderyka, a jego dziadek
pomaga mu się z nim pożegnać.

BRAK PRĄDU – NUDA

Nuda wywołuje nieprzyjemne uczucie zniechęcenia, znużenia, braku energii, spowodowana
jest monotonią codzienności, brakiem różnorodnych bodźców i zainteresowań. Co się wydarzy
u naszych bohaterów Leosia, Martyny i Karoliny gdy wyłączą prąd. Z ich planów na ciekawy
wieczór nic nie wyjdzie. Ciekawe co teraz zrobią?


Młody mąż wraca ze spaceru z niemowlęciem.
- Przecież to nie nasze dziecko! – woła żona.
-No to co, ale zobacz, jaki fajny wózek!

Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że Jasiu pocałował ją dziś w obecności całej klasy.
- Jak to się mogło stać? - zdziwiła się matka.
- To nie było proste - przyznała młoda dama - ale trzy koleżanki pomogły mi go złapać
i przytrzymać.

- Mamo, czy ja jestem adoptowany?
- Byłeś.
- Jak to byłem?
- No byłeś, ale cię oddali.

Kazio złożył pobożnie rączki i odmawia pacierz. Przeszkadza mu siostrzyczka. Nagle
Kazio wznosi wzrok ku górze: Dobry Boże, przebacz mi, że na chwilę przerwałem, ale
muszę Jadźce dać w gębę.


JAJECZNICA – ZDZIWIENIE

Zdziwienie to jedna z sześciu podstawowych emocji, obok strachu, smutku, obrzydzenia, radości
i gniewu. Powstaje na skutek bodźców zewnętrznych i wyraźnie manifestuje się w mimice. W domu Karoliny wszyscy są w kuchni i mówią do siebie szeptem. Karolina śpi spokojnie w swoim
pokoju. Domownicy przygotowują dla niej specjalne śniadanie, ponieważ mają coś ważnego do
powiedzenia. Karolinę czeka wielka niespodzianka, zdarzy się coś wyjątkowego.

Wszystkie książeczki napisane zostały przez Carme Dolz i Nurię Aparicio. Opiekę merytoryczną nad kolekcja sprawuje Maria Molicka – doktor psychologii klinicznej dziecka.
We wszystkich częściach kolekcji sympatyczni i energiczni bohaterowie przeżyją niezliczone przygody i zdobędą cenne doświadczenia. Martyna ma 4 lata i jest młodszą siostrą Leosia.
Uwielbia bawić się ze swoim psem, Luną. Jest otwarta, odważna i czasem niesforna. Leoś ma
6 lat. Jest inteligentny i bardzo odpowiedzialny. Zawsze opiekuje się swoją młodszą siostrą. Karolina ma 6 lat. Jest wesoła i bardzo dokładna. Jest wymagająca i bardzo się złości, kiedy coś jej
nie wychodzi. Ksawery ma 4 lata. Jest jedynakiem i dlatego bardzo często spędza popołudnia
u swoich przyjaciół. Naszymi bohaterami są również królik Martyny Tymek, pies Luna i kotka
Ksawerego Pusia.
Dzięki kolekcji „Świat emocji” nasze dzieci nauczą się rozpoznawać i wyrażać każdą z nich.
Agnieszka Winiarczyk
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