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Strażacy z Rudyszwałdu
z Pucharem Wójta
Dla strażaków z Rudyszwałdu to pierwszy, wywalczony po
czterdziestu latach Puchar
Wójta Gminy Krzyżanowice
w gminnych zawodach OSP –
poprzedni zdobyli w 1979 roku
na zawodach, które także odbyły
się w Zabełkowie.
W dorocznych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy, które odbyły się na boisku w Zabełkowie
w niedzielę 16 czerwca wzięło
udział dziesięć drużyn męskich,
dwanaście młodzieżowych oraz
dwie kobiece. Zawody zostały
rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza i zadanie bojowe. Wszystkie drużyny męskie i kobiece startowały
na tej samej pompie TOHATSU.
Puchary, medale, dyplomy
i nagrody wręczyli: wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
i komendant gminny OSP Kry-

stian Jobczyk. Sędzią głównym
zawodów był kpt. Mateusz Wyrba z Komendy Powiatowej PSP
w Raciborzu.
Organizatorem Gminnych
Zawodów Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy
Krzyżanowice była Ochotnicza
Straż Pożarna z Zabełkowa.

Klasyfikacja generalna
zawodów: sztafeta –
ćwiczenie bojowe – wynik
łączny
Grupa A (mężczyźni)
1. OSP RUDYSZWAŁD – 59,52
– 46,58 – 106,10
2. OSP OWSISZCZE – 69,35 –
48,05 – 117,40
3. OSP KRZYŻANOWICE –
69,65 – 48,35 – 118,00
4. OSP BOLESŁAW – 63,05 –
55,69 – 118,74
5. OSP ROSZKÓW – 75,42 –

43,77 – 119,19
6. OSP ZABEŁKÓW – 66,00 –
55,86 – 121,86
7. OSP BIEŃKOWICE – 66,41
– 59,21 – 125,62
8. OSP CHAŁUPKI – 67,06 –
65,32 – 132,38
9. OSP NOWA WIOSKA – 71,84
– 60,57 – 132,41
10. OSP TWORKÓW – 74,31 –
103,81 – 178,12
Grupa C (kobiety)
 OSP ROSZKÓW – 68,05 –
– 998
57,43 – 125,48
 OSP ZABEŁKÓW – 74,56 – 4. OSP BIEŃKOWICE II – 71
– 915 – 986
83,29 – 157,85
5. OSP KRZYŻANOWICE – 83
CTIF – młodzieżowe drużyny
– 899 – 982
6. OSP OWSISZCZE – 75 – 904
pożarnicze – chłopcy
1. OSP NOWA WIOSKA – 88 –
– 979
924 – 1012
7. OSP ROSZKÓW II – 73 – 887
2. OSP TWORKÓW I – 87 – 916
– 960
8. OSP TWORKÓW II– 71 – 888
– 1003
3. OSP ROSZKÓW I– 86 – 912
– 959

9. OSP BIEŃKOWICE I – 42
– 855 – 897
CTIF – młodzieżowe drużyny
pożarnicze – dziewczęta
1. OSP KRZYŻANOWICE – 68
– 930 – 998
2. OSP ZABEŁKÓW – 81 – 915
– 996
3. OSP BOLESŁAW – 74 – 919
– 993
(tb)
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Rajd rowerowy szlakiem
polsko-czeskich projektów

11 czerwca przez gminę
Krzyżanowice przejechała
50-osobowa grupa rowerzystów,
którzy wzięli udział w 3-dniowym rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Departament
Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Trasa rajdu przebiegała szlakiem inwestycji zrealizowanych
w ramach polsko-czeskich projektów. W gminie Krzyżanowice
były to: wieża widokowa przy
meandrach rzeki Odry, Hacka cesta, kuchnia letnia wraz

z zapleczem przy basenie
w Tworkowie, ścieżka Hroza
oraz otwarta w tym dniu przez
uczestników rajdu ścieżka rowerowa Krzyżanowice – Tworków. Departament Współpracy
Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju reprezentowali Rafał Baliński, Iwona Brol
i Witold Wieczorek.

Projekty zrealizowane
przez gminę
Krzyżanowice z czeskimi
partnerami:
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wina i Miasto Racibórz. Wybudowano drogę transportu rolnego Chałupki-Zabełków wzdłuż meandrów rzeki
Odry. Zmodernizowano nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej Hroza w Tworkowie.
Koszt: 1.396.276,42 zł, dofinansowanie: 1.186.834,96 zł,
 „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej
wzdłuż rzek Olza i Odra” 2014 r. Partnerzy: Związek Miast i Gmin powiatu
Karvina i Miasto Racibórz.
Wybudowano kuchnię letnią
z wiatą na rowery i toalety
z prysznicami przy basenie
w Tworkowie. Całość robót:
391.820,72 zł, dofinansowanie: 333.047,61 zł.

 „Budowa ścieżki rowerowej
Hać (CZ) – Krzyżanowice (PL)”
- 2014 r. Partner: Gmina Hać.
Wybudowano ścieżkę rowerową Hacka cesta (na podstawie
dokumentacji dofinansowanej
z Euroregionu Silesia). Całość
robót: 856.593,78 zł, dofinansowanie: 728.104,71 zł.
 „Udostępnienie Odry i Olzy”.
Partnerzy: Bogumin, Ostrawa, Mszana, Gorzyce.
Wybudowano asfaltową
ścieżkę rowerową pomiędzy
Zabełkowem i Chałupkami
oraz ścieżkę rowerową z kostki brukowej pomiędzy ul. Dolną i cmentarzem w Zabełkowie.
Całość robót: 922.478,24 zł, dofinansowanie: 784.106,48 zł.

 „Szlak Górnej Odry – zielone
ścieżki pogranicza”. Partnerzy: Lyski, Kornowac, Lubomia, Hać, Wrzesina, Szylerzowice, Bogumin. Wybudowano: ścieżkę rowerową
Krzyżanowice - Tworków
o nawierzchni asfaltowej,
koszt 1.052.072,25 zł; ścieżkę
rowerową Tworków ul. Odrzańska o nawierzchni asfaltowej, koszt 384.070,67 zł;
w trakcie realizacji jest budowa ścieżki rowerowej Bieńkowice – Bolesław, koszt:
1.163.265,27 zł. Całość robót:
2.599.408,19 zł, dofinansowanie: 1.801.355,37 zł.
Info: Referat funduszy
zewnętrznych i promocji

 „Odra i Olza - bliżej turystów
i mieszkańców pogranicza”
- 2017 r. Partner: Miasto Bohumin.
Wybudowano 27-metrową
wieżę widokową przy meandrach Odry. Koszt inwestycji:
690.000,00 zł, dofinansowanie:
585.500,00 zł.
 „Ścieżka rowerowa Racibórz
– Krzyżanowice – Chotěbuz
wzdłuż rzek Olza i Odra” 2011 r. Partnerzy: Związek
Miast i Gmin powiatu Kar-

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Częstochowa » Za najbezpieczniejsze gospodarstwo
rolne w województwie śląskim
w roku 2019, w ramach eliminacji do XVII Ogólnokrajowego
Konkursu KRUS „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”, uznano
gospodarstwo pani Renaty Wiesner z Bieńkowic.
W uroczystym finale wojewódzkiego etapu konkursu,
który zorganizowano w sali
koncertowej Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, uczestniczyli m.in.:
wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński, pre-

zes KRUS Aleksandra Hadzik,
poseł Mariusz Trepka i senator
Ryszard Majer, wicewojewoda
śląski Robert Magdziarz, dyrektorzy państwowych instytucji
wspierających rolnictwo, organizacji rolniczych, wójtowie
i starostowie terenu, z którego
startowali uczestnicy konkursu,
przedstawiciele wielu instytucji
wspierających konkurs i prewencje wypadkową.
Patronat ogólnopolski nad
konkursem objął Prezydent RP
Andrzej Duda, patronat nad etapami regionalnymi – Wojewoda
Śląski, Jarosław Wieczorek.

W tym roku do konkursu organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w województwie śląskim
zgłosiło się w dwóch etapach, 19
właścicieli gospodarstw rolnych.
Decyzją komisji konkursowej,
po wizytacji gospodarstw i dokonanym audycie przyznano 3
wyróżnienia i 3 nagrody.
I nagrodę, a więc tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w województwie
śląskim w roku 2019, otrzymało gospodarstwo pani Renaty
Wiesner. Będzie reprezentować
województwo śląskie w central-

INWESTYCJE, MODERNIZACJE,
REMONTY
ŻŁOBEK W TWORKOWIE

Przekazano plac budowy
na zadanie pn. „Przebudowa
części pomieszczeń budynku
przedszkola wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na żłobek
w Tworkowie”. Zadanie realizowane jest w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.
W ramach zadania utworzonych
zostanie 10 miejsc opieki nad
najmłodszymi. Żłobek zlokalizowany będzie w budynku przedszkola w Tworkowie.
Koszt przebudowy (bez wyposażenia): 153.276,44 zł. Kwota
przeznaczona na wyposażenie:
78.000,00 zł. Dofinansowanie
Śląskiego Urzędu Wojewódzki w Katowicach: 198.000,00 zł.

RAKOWIECW
RUDYSZWAŁDZIE

danie obejmuje m.in.: demontaż ogrodzenia, wykonanie pasa
Trwają pracę związane zieleni oraz nasadzeń, roboty
z przebudową ul. Rakowiec przygotowawcze, korytowanie,
w Rudyszwałdzie. Inwestycja wykonanie podbudowy tłucznioobejmuje przebudowę jezdni wej oraz nawierzchni z wysiewna odcinku ok 1830 m. Zgodnie ki kamiennej, montaż krawężniz ustaleniami pomiędzy Staro- ków, zniwelowanie różnicy wystwem Powiatowym w Racibo- sokości działki. Koszt inwestycji:
rzu, gminą Krzyżanowice i gmi- 69.300,00 zł.
ną Szylerzowice przebudowa
jezdni zostanie sfinansowana PLAC ZABAW
przez stronę czeską. Zaś gmina
Przekazano plac budowy na
Krzyżanowice wraz z powiatem zadanie pn. „Zagospodarowanie
raciborskim poniosą koszty bu- terenu przy placu zabaw w Rudowy chodnika.
dyszwałdzie”. Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie ogrodzenia
PLAC FESTYNOWY
wokół placu zabaw, utwardzeWybrano wykonawcę na za- nie z kostki brukowej, montaż
gospodarowanie terenu przy nawierzchni bezpiecznej z płyt
świetlicy wiejskiej i placu festy- gumowych pod urządzenia placu
nowym w Rudyszwałdzie. Za- zabaw, remont istniejących urzą-

nym finale, w którym główną na- od 20 lat działalność ujętą, wegrodą jest ciągnik rolniczy ufun- dług nomenklatury urzędniczej,
dowany przez Prezesa KRUS. w „dziale specjalnym produkcji
rolnej” – czyli hodowlę kurcząt.
Pani Renata Wiesner po- W jej halach hodowlanych znajsiada gospodarstwo rolne o po- duje się w tej chwili 70 000 kurwierzchni 2 hektarów i 6 arów cząt. W ciągu roku jest w stanie
w miejscowości Bieńkowice, wyhodować 6 rzutów kurcząt, po
w gminie Krzyżanowice, w po- 70 tys. sztuk w jednym rzucie.
wiecie raciborskim. Prowadzi Kurnik posiada w pełni zautodzeń placu zabaw. Zamontowane zostaną 4 ławki, kosz na śmieci oraz stojak na rowery, a także
dodatkowy element zabawowy.
Koszt inwestycji: 23.045,37 zł.
Zadani realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego na
2019 rok.

WIATA NA BOISKU LKS
ZABEŁKÓW

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa wiaty na boisku LKS Zabełków- II ETAP – wykonanie
utwardzenia”. Zadanie obejmowało m.in.: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem oraz
wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykończenie nawierzchni
grysem drogowym, ułożenie obramowania z obrzeży, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie odprowadzenia wód
z rur spustowych wraz z wykonaniem studni chłonnej.
Koszt inwestycji: 39.604,71 zł.
Zadanie zostało zrealizowane
w ramach funduszu sołeckiego
na 2019 rok.

ŚCIEŻKA ROWEROWA
BIEŃKOWICE – BOLESŁAW

Kończą się prace związane z zadaniem p.n.: „Budowa
ścieżki rowerowej Bieńkowice
– Bolesław” w ramach projektu „Szlak Górnej Odry – zielone
ścieżki pogranicza”. Ścieżka ma
długość 1383 m i szerokość ok
3,5 m, o nawierzchni bitumicznej z nową podbudową. Począ-

matyzowany system karmienia,
pojenia, utrzymania temperatury i monitoringu. Gospodarstwo jest certyfikowane norma
ISO i dostosowane do wszelkich
norm spełniających wymagane
przepisy. Pani Renata również
korzystała ze wsparcia ARiMR.
Źródło: KRUS
tek ścieżki od ul. Kowalowej
w Bolesławiu do ul. Młyńskiej
w Bieńkowicach. W ramach budowy ścieżki zmodernizowana
zostanie kładka dla pieszych
i rowerzystów.
Koszt budowy ścieżki to
1.043.954,04 zł. Dofinansowanie zadania w ramach programu INTERREG VA wynosi
789.982,51 zł.

MIEJSCA POSTOJOWE
PRZY PRZEDSZKOLU

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Owsiszczach”. Zadanie
obejmuje wykonanie 10 miejsc
postojowych oraz chodników
(dojść do przedszkola). Zakres
prac obejmuje m.in.: rozbiórkę ogrodzenia oraz wykonanie
nowego ogrodzenia systemowego; wykonanie nawierzchni
brukowych.
Koszt inwestycji: 46.500,16 zł.
Info: Referat GP
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OCHRONA ZABYTKÓW

w gminie Krzyżanowice
– sesja rady gminy
Na przestrzeni wieków obszar gminy należał na przemian
do Polski, Czech, Habsburgów,
Prus, Niemiec, a od 1945 roku ponownie do Polski. Złożone dzieje tej ziemi sprawiły, że
przybrała ona bogaty, wielokulturowy charakter z elementami
kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej. Znalazło to swoje odbicie w obiektach historycznych
i zabytkowych występujących
na terenie gminy. Ochrona tego
dziedzictwa jest obowiązkiem
nas wszystkich – jako wspólnoty mieszkańców, którzy to dziedzictwo również tworzą i pielęgnują dla przyszłych pokoleń.
Materialny wymiar naszego
dziedzictwa to przede wszystkim obiekty zabytkowe, krajobraz kulturowy, stanowiska archeologiczne, cmentarze. Na
terenie naszej gminy posiadamy ich znaczną ilość.
Do najznamienitszych
obiektów zaliczyć należy: kościół św. Urbana, ruiny zamku, kościół św. Piotra i Pawła
i młyn w Tworkowie, założenie
parkowo-pałacowe i kościół św.

Anny w Krzyżanowicach, spichlerze w Bolesławiu i Bieńkowicach, założenie parkowo-pałacowe w Chałupkach. Zabytki to też sikawki konne na
wyposażeniu straży pożarnych,
dzieła sztuki w prywatnych kolekcjach takie jak rzeźby, obrazy, stroje, oraz wiele przedmiotów codziennego użytku,
świadczących o dawnych metodach pracy rolników i w gospodarstwach domowych.
Teren naszej gminy jest bardzo bogaty w stanowiska archeologiczne - miejsca będące
świadkami najdawniejszych
dziejów naszego terenu.
Niezaprzeczalnie świadkiem
bezpośredniego związku naszego dziedzictwa z religią katolicką jest obecność kilkudziesięciu
krzyży, kaplic przydrożnych, kaplic wbudowanych w ściany budynków mieszkalnych.
Złożone dzieje naszego terenu, nasze położenie geograficzne mają wpływ na kształt naszego dziedzictwa, jego bogactwo
i wielowątkowy charakter. Właśnie dlatego tak ważnym jest

kultywowanie naszych rodzimych zwyczajów i pielęgnacja
naszego dziedzictwa we wszystkich jego formach.
Prawne formy ochrony zabytków to: ustawa o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, wpis do rejestru zabytków,
ewidencja zabytków. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzyżanowice wyznaczone są strefy
ochrony konserwatorskiej.
Gmina Krzyżanowice jest
właścicielem trzech zabytków:
ruin zamku w Tworkowie, pałacu w Chałupkach i figury św. Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach.
Ruiny zamku w Tworkowie
stanowią zabytek wpisany do
rejestru zabytków Województwa Śląskiego. Od czasu przejęcia ich na własność w 2004 roku prowadzone są regularnie
prace konserwatorski oraz porządkowe i pielęgnacyjne zieleni parkowej. Gmina Krzyżanowice co roku przeznacza środki
na etapowe przeprowadzenie
prac. W trakcie kolejnych eta-

pów w latach 2008 - 2016 r. gmina
uzyskała dofinansowanie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu „Szylerzowice
i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności”, który
uzyskał unijne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG V - A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
W ramach tego projektu prowadzone są prace przy ruinach
zamku w Tworkowie, a w ubiegłym roku przeprowadzono rewitalizację parku w Tworkowie.
Od 2018 roku prowadzone są
prace z zakresu zabezpieczenia ruin oraz udostępnienia
wieży i wozowni do celów turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Projekt zakłada wykonanie schodów stalowych i podestów w celu adaptacji na dostępną dla zwiedzających wieżę
widokową. Wozownia, zgodnie
z projektem będzie zadaszona
stropem żelbetowym, co umożliwi jej wykorzystanie na cele
kulturalne m. in. organizację
koncertów, spotkań, odczytów.
Na dzień dzisiejszy wartość realizowanych prac przy
ruinach zamku w Tworkowie
w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca
odpoczynku i aktywności” wynosi 2.738.048,81 zł.
W ramach prac dodatkowych
planuje się wykonanie impregnacji hydrofobowej ścian zewnętrznych wieży oraz piaskowanie ścian wewnątrz wieży

w celu oczyszczenia z zabrudzeń chemicznych i biologicznych.
Od 1993 r. gmina Krzyżanowice jest właścicielem pałacu
w Chałupkach, a w roku 1994
wydzierżawiono go osobie prywatnej. We wnętrzach mieści się
hotel i restauracja. Z budżetu
gminy w ostatnich latach przy
obiekcie wykonano następujące prace: remont dachu wraz
z wymianą pokrycia dachowego budynku w 2011 r.; remont
elewacji budynku pałacu w 2013
r.; przebudowa chodnika na terenie parku przy pałacu w 2014
r.; wymiana stolarki okiennej na
I piętrze budynku w 2015 r. i na
parterze w 2016 roku; wymiana
źródła ciepła na kocioł gazowy
w 2019 r.
Figura św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach to obiekt
składający się z kamiennej rzeźby datowanej na XVIII w. oraz
późniejszego murowanego postumentu z XX w. Całość wymaga konserwacji. Zlecono opracowanie programu prac, zgodnie z którymi należy przeprowadzić konserwację. Koszt jest
jednak bardzo duży – powyżej
100.000 zł. Prace należy przeprowadzić kompleksowo, używając specjalnych środków do
renowacji, a wykonywać może
je osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wobec powyższego gmina poszukuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację wymaganych prac.
Info: Referat Gospodarki
Przestrzennej

Zmiany w programie
winien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka
złoży wniosek po 30 września,
świadczenie będzie wypłacone
od miesiąca złożenia wniosku.
W celu kontynuacji wypłaty
świadczenia wychowawczego
po 30 września bieżącego roku
wnioski również będzie można
składać od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Terminy wypłat
należnych świadczeń według
dat złożenia wniosków ustalone zostały następująco:
 w przypadku wniosków
złożonych w terminie do
31 sierpnia 2019 r. wypłata
świadczenia nastąpi do końca października 2019 r.
 w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01 września do 30 września 2019 r.
wypłata świadczenia nastąpi do końca listopada 2019 r.
 wnioski złożone w okresie
od 01 października do 31
października 2019 r. wypłata świadczenia nastąpi do

6 czerwca
W Krzyżanowicach zorganizowano
warsztaty metodyczne w ramach
transgranicznego projektu „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi
roślin”. Z uczestnikami spotkał się
wójt gminy.
Zastępca wójta gminy wraz z pracownikami urzędu uczestniczył w spotkaniu Subregionu Zachodniego dot.
ograniczenia niskiej emisji i przyznanego grantu.
W Konsulacie Generalnym RP
w Ostrawie odbyło się spotkanie gospodarcze, w którym uczestniczył wójt
gminy Grzegorz Utracki. Rozmawiano m.in. na temat działalności gminy Krzyżanowice i współpracy transgranicznej. W spotkaniu uczestniczyli
marszałek śląski, parlamentarzyści
i przedsiębiorcy.
7 czerwca
W Cieszynie zastępca wójta gminy
Wolfgang Kroczek uczestniczył w Sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas obrad samorządowcy opracowali wspólne oświadczenie do Rządu,
w którym przedstawili swoje stanowisko w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi i dotyczące spraw
oświaty.
9 czerwca
W Centrum Kultury w Tworkowie odbył się kolejny VII Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dętych.
11 czerwca
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w zgromadzeniu ogólnym Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

15 czerwca
W sali narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach odbyło się zakończenie roku akademickiego Krzyżanowickiego
Uniwersytetu Dziecięcego przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Na zaproszenie czeskich samorządowców zastępca wójta gminy
uczestniczył w Święcie Piwa w partnerskich Szylerzowicach. Podczas
piwnego święta swoje stanowisko
z przysmakami miało KGW z Krzyżanowic.

końca grudnia 2019 r.
 wnioski złożone w okresie od 01
listopada do 30 listopada 2019
r. wypłata świadczenia nastąpi
do końca stycznia 2020 r.
 wnioski złożone w okresie od
01 grudnia do 2019 r. do 31
stycznia 2020 wypłata świadczenia nastąpi do końca lutego 2020 r.
W sprawach z wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych
po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres
do dnia 31 maja 2021 r.
Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie będzie
wymagało wydania decyzji. Organ właściwy lub wojewoda
przesyłać będzie wnioskodawcy informację o przyznaniu
świadczenia wychowawczego
na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile
wnioskodawca wskazał adres
poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu
poczty elektronicznej, organ
właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodaw-

5 czerwca
Wójt gminy uczestniczył w kolejnym
konwencie samorządów powiatu raciborskiego. Omawiano m. in. sposób
rozliczenia przewozów pasażerskich
PKS, gospodarkę odpadami i sprawy bieżące.

14 czerwca
W Warszawie zastępca wójta gminy oraz skarbnik gminy uczestniczyli
w gali Orły Samorządu, podczas której odebrali nagrody dla samorządu
gminy Krzyżanowice.

RODZINA 500+
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie informuje, iż
Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019
r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z dnia 17.05.2019
poz. 924) wprowadzono istotne
zmiany w realizacji Programu
Rodzina 500+.
Przyjęta nowelizacja wprowadza między innymi prawo do
świadczenia wychowawczego
na wszystkie dzieci w rodzinie
w wieku do 18 roku życia bez
względu na dochód, a także
dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Świadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko (w tym
również jedyne) bez względu na
dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca bieżącego roku.
Wnioski można składać drogą elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej oraz portal
Emp@tia) od 1 lipca, natomiast
tradycyjną – od 1 sierpnia.
Celem uzyskania prawa do
świadczenia wychowawczego
na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic
dziecka, na które obecnie nie
pobiera tego świadczenia, po-

KRÓTKO

16 czerwca
W Zabełkowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar
Wójta Gminy.
Wójt i sekretarz gminy uczestniczyli
w Święcie Powiatu w Raciborzu na
Zamku Piastowskim. Wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice i Zespół Taneczny Uśmiech; o pszczelarstwie opowiadał Łukasz Kuschnik.
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w „Strzelaniu Królewskim” zorganizowanym przez Bractwo Kurkowe
i Muzeum w Raciborzu.
cy, informuje go o możliwości
odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia
wychowawczego.
Ustawa wprowadza także
szczególny 3-miesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko.
Złożenie wniosku w tym czasie
będzie gwarantowało przyzna-

nie świadczenia z wyrównaniem
od dnia narodzin dziecka.

Informacji udziela:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzyżanowice
ul. Zamkowa 50
47 - 451 Tworków
tel.: + 48 (32) 41-96-300
e-mail: ops@krzyzanowice.pl
www: http://ops.krzyzanowice.pl/

17 czerwca
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów powiatu raciborskiego w sprawie
wspólnych działań z zakresu gospodarki odpadami.
22 – 23 czerwca
Z soboty na niedzielę odbyły się w Bolesławiu XI Nocne Zawody Pożarnicze.
Więcej w kolejnym numerze.
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Co słychać w Klubie Senior +

Kwiaty dla Mamy i Taty
Krzyżanowice » Dzień Matki to najpiękniejszy dzień w roku.
Tego dnia wszystkie dzieci, zarówno te malutkie, jak i już całkiem dorosłe składają życzenia
swoim mamom, dają im kwiaty
i prezenty.
Z okazji Dnia Matki, który
obchodzony jest w maju i Dnia
Ojca, który przypada w czerwcu seniorzy zrzeszeni w krzyżanowickim Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów spotkali się 5 czerwca w restauracji
Staruszek.
Seniorów przywitała i życzenia złożyła przewodnicząca koła
Maria Stanik. Z bukietem kwiatów na uroczystość przybył wójt
gminy Grzegorz Utracki, składając wszystkim Mamom i Tatom najserdeczniejsze życzenia.
Miłą niespodzianką był występ ludowego zespołu śpiewaczego Kalina z Łazisk. Zespół
śpiewa a-capella i zaprezentował się w dwóch „odsłonach”.

W pierwszej części rozbrzmiewały ludowe przyśpiewki i opowieści związane ze zwyczajami
i tradycjami śląskiej wsi, czyli
„jak to piyrwyj bywało”. Potem
artyści zaprezentowali się w repertuarze kabaretowym.
Był również czas na poczęstunek, wzniesiono toast lampką wina. W miłej i radosnej atmosferze seniorzy spędzili cały wieczór.
(tb)

Owsiszcze » Wiosna nas
w tym roku wyjątkowo nie rozpieszczała... Deszczowa pogoda pokrzyżowała wiele ciekawych planów spędzania aktywnie czasu na zewnątrz. Dla seniorów naszej gminy to jednak
nie problem aby wyjść z domu
i miło, w dobrym towarzystwie,
przy kawie, herbacie lub też aktywnie spędzić czas w Klubie
Senior+.
Seniorzy z Klubu Senior
+ uczestniczyli w zajęciach/
warsztatach z rehabilitantem,
dietetykiem, lekarzem oraz
policjantem. Seniorzy uzyskali praktyczne porady dietetyka,
dodatkową wiedzę medyczną
oraz zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobie z zatrzymaniem
pracy serca. Spotkania te odbyły się w ramach projektu ,,Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior’’ współfinansowanego ze
środków Europejskiego Fundu- Programu Interreg V-A Repu- nież w zajęciach ruchowych
szu Rozwoju Regionalnego oraz blika Czeska-Polska 2014-2020. w formie jogi i pilates organizobudżetu państwa RP w ramach
Seniorzy uczestniczyli rów- wanych w ramach Klubu Senior
+ oraz uczcili godnie Dzień Matki i Ojca, który został uświetniony występem przedszkolaków
z Przedszkola w Owsiszczach.
Info: OPS

Dzień Matki i Dzień Ojca
ŚWIĘTOWALI SENIORZY Seniorzy buszują w sieci
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych
w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Edycja 2018) oraz ze środków Gminy Krzyżanowice

Chałupki » Seniorzy zrzeszeni
w kole emerytów w Chałupkach
bardzo mile spędzili wspólne, środowe popołudnie. Spotkanie odbyło się 29 maja w restauracji Nad
Strumykiem w Zabełkowie, a okazją do świętowania był Dzień Matki i Dzień Ojca.
Życzenia wszystkim Mamom
i Tatom złożyli przewodniczący koła Henryk Biada oraz wójt
gminy Grzegorz Utracki. W uroczystości uczestniczyła także
liczna delegacja czeskich emerytów z Szylerzowic.
Po części oficjalnej, życzeniach i przemówieniach była kawa i wyśmienite ciastka,
wieczorem zaś gorąca kolacja.
Oprawę muzyczną zapewnił DJ
Karol Kretek z Bieńkowic, bawiąc równocześnie gości dowcipami, anegdotami i zachęcając do wspólnych śpiewów. Do
tańców emerytów nie trzeba było zachęcać, bo gdy zabrzmiały pierwsze takty muzyki, pary taneczne od razu zapełniły
parkiet.
(tb)

Owsiszcze » Na przełomie
marca i kwietnia br. 60 seniorów
zrzeszonych w Klubie Senior
+ zakończyło kurs komputerowy w ramach programu "Śląska
Akademia Senior@" realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej, przy współpracy z Gminą Krzyżanowice.
Kurs służył podniesieniu kompetencji cyfrowych i praktycznej nauki obsługi komputera.
Kursanci uczyli się praktycznej
obsługi komputera, tabletu, telefonu, swobodnego i bezpiecznego poruszania po internecie,

a przy tym samodzielności.
Szkolenia odbywały się w kameralnych, dziesięcioosobowych grupach, tak, aby trener
mógł poświęcić uwagę każdemu
uczestnikowi. Każda grupa spotykała się w ramach szkolenia
raz w tygodniu. Dzięki realizacji szkolenia w Klubie Senior +
każdy z uczestników miał zapewniony sprzęt komputerowy
do nauki.
W nagrodę za pilność, sumienność i zaangażowanie
w naukę w dniu 06-06-2019r. Seniorzy odebrali certyfikaty, dy-

plomy ukończenia kursu oraz
tablety. Seniorom pogratulował
wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Fundacji Partycypacji Społecznej oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowic.
Info: OPS

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych
w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Edycja 2018) oraz ze środków Gminy Krzyżanowice
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Dzień Dziecka na Trzecioku
Tworków » W sobotę 1
czerwca na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, które co roku
organizuje koło nr 109 Polskiego
Związku Wędkarskiego w Krzyżanowicach.
Frekwencja jak zwykle dopisała, w zawodach wzięło udział
62. dzieci – 24 dziewczynki i 38.

chłopców w bardzo różnym wieku, od kilkulatków do nastolatków.
Połowy były obfite, a każde branie ryby budziło wielkie
emocje u dzieci, a jeszcze większe u opiekunów. Wszystkie ryby zaraz po zważeniu wróciły
z powrotem do wody. Gdy komisja podliczała punkty, dzieci
z apetytem zajadały pieczone
kiełbaski.

Najlepsza dziesiątka

Dzięki zaangażowaniu członków koła zawody przebiegały
w sympatycznej atmosferze,
a dzieciaki miały ogromną frajdę przy wędkowaniu. Wszystkie
dzieci biorące udział w zawodach otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody, a zwycięzcy dodatkowo puchary.

1. Kacper Kruty (4970 pkt)
2. Antek Pawlik (4460 pkt)
3. Tobiasz Skatuła (4390 pkt)
4. Laura Czerny (3510 pkt)
5. Bartosz Gliśnik (3430 pkt)
6. Zofia Bobrowska (3220 pkt)
7. Maria Pawlik (2970 pkt)
8. Agata Śmiech (2870 pkt)
9. Klaudia Piszczan (2760 pkt)
10. Martyna Gilge (2680 pkt)

Więcej z
i cała klasydjęć
www.krzyz fikacja
anowice.pl

Sport ku radości
Racibórz » 6 czerwca na
stadionie raciborskiej PWSZ
rozegrała się 21. edycja Igrzysk
Dzieci i Młodzieży Niepełno-

sprawnej Sport ku Radości.
W wydarzeniu udział wzięła
rekordowa ilość uczestników,
na których czekało wiele atrak-

DZIEŃ MAMY

cji, nie tylko sportowych.
W tym święcie sportu
uczestniczyła grupa niepełnosprawnych dziewcząt z DPS

świętującym mamom najserdeczniejsze życzenia. Spotkanie zwieńczyła wspólna biesiada
przy przygotowywanych przez
gospodynie przysmakach.
Tegoroczne spotkanie odOwsiszcze » Bycie Matką przewodnicząca koła, Krysty- było się w środowy wieczór, 11
choć czasami trudne i wyma- na Pawełek, złożyła wszystkim czerwca. A wcześniej,wczegające jest wspaniałe! Dlatego też panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Owsiszczach postanowiły świętować Dzień Matki
w miejscowej świetlicy. Jak przy
każdej organizowanej przez nie
imprezie dołożyły wszelkich
starań, aby wspólnie spędzone chwile były niezapomniane i wspaniałe. Na początku

Różany Pałac wraz z opiekunkami oraz wolontariusze ze
szkolnego koła Z Sercem na
Dłoni z Bieńkowic. Wszystkim
zawodnikom kibicował wójt
gminy Grzegorz Utracki, jednak najbardziej drużynie reprezentującej naszą gminę.
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych, rzutach do kosza, tenisie stołowym czy piłce nożnej.
Prócz zmagań sportowych zaplanowano także wiele innych
atrakcji. Były to między innymi: warsztaty artystyczne, malowanie twarzy, pokaz i nauka
tworzenia ogromnych baniek
mydlanych, nauka zaplatania
afrykańskich warkoczyków oraz
spacery na koniu i kucyku.
Organizatorem wydarzenia
był Instytut Studiów Edukacyjnych oraz Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowa raciborskiej
PWSZ.
(tb)
snym popołudniem, gospodynie
wraz z panią ze świetlicy urządziły Dzień Dziecka dla miejscowych dzieciaków, smażąc całą
stertę przepysznych langoszy.
(tb)

Prajzska Rallye

– czar starych samochodów
Krzyżanowice » Po raz kolejny przez gminę Krzyżanowice przebiegała trasa międzynarodowego rajdu sportowo-orientacyjnego pojazdów zabytkowych z elementami jazdy
konkursowej Prajzska Rallye
zorganizowanego przez Auto
Moto Club Kravaře.
W sobotę rano, 1 czerwca,
zabytkowe pojazdy, samochody
i motocykle, wyruszyły z Piszcza. Trasa prowadziła przez
czeskie przygraniczne tereny.
W rajdzie wzięli udział czescy
i polscy miłośnicy zabytkowych

pojazdów, także grupa z naszej
gminy – w sumie 143 pojazdy,
motocykle, motorowery i samochody.
To już siedemnasta edycja
międzynarodowego rajdu Prajzska Rallye. Jeden z punktów
kontrolny ustawiono w Krzyżanowicach na Alei Lichnowskiego.
Tutaj też rajdowcy mogli pokrzepić się kołoczykami i ugasić pragnienie. Punkt zorganizowali pasjonaci starej motoryzacji z Krzyżanowic przy wsparciu Urzędu
Gminy w Krzyżanowicach.
(tb)
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Festiwal Orkiestr Dętych w Tworkowie
Tworków » Po raz kolejny do
Tworkowa zawitały orkiestry dęte. To już 7. edycja Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych. Plenerowa część imprezy
rozpoczęła się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami Tworkowa. Muzykom towarzyszyły
mażoretki tworkowskiego zespołu Uśmiech oraz mażoretki
z zespołu Fanaberia z Kłomnic.
Podczas finałowego koncertu 9 czerwca na scenie przy
Centrum Kultury w Tworkowie
zagrało siedem orkiestr: Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie (Polska), Orkiestra Dęta Glorieta z Jawo-

rza (Polska), Hornická Kapela Havířov (Czechy), Dechový
Orchestr Hradec nad Moravici
(Czechy), Orkiestra Dęta Kłomnice (Polska), Spolek hudebníků
Mĕstského dechovego orchestru Kopřivnice (Czechy) Reprezentacyjna Orkiestra Dęta
Gminy Gdów (Polska).
Każda orkiestra miała do
dyspozycji 25 minut by zaprezentować się z jak najlepszej
strony i trafić w upodobania
muzyczne słuchaczy. Z tym nie
było problemu, bo repertuar był
urozmaicony. Zabrzmiały przeboje muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej, marsze i tra- dycyjna „dechovka”, przeboje
Zbigniewa Wodeckiego i Michaela Jacksona, szwedzkiej grupy
ABBA, grającej pop i hardrockowego zespołu Led Zeppelin.
W przerwach między występami orkiestr dętych swoje
układy taneczne pokazały mażoretki z Fanaberii i formacje
tworkowskiego Uśmiechu oraz
MAXI Uśmiech, czyli rodzice
tancerek.
Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych ma formułę konkursu. Zanim orkiestry
zaprezentowały się w Tworkowie, od rana w Domu Kultury
K3 w Boguminie odbywały się

przesłuchania. Jury w składzie: profesor Stanisław Śmietana – przewodniczący, dr Milan Bystroň i dr Bernard Turek
– członkowie jury, wyłoniło zwycięzców.
I miejsce
 Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
 Hornická Kapela Havířov
II miejsce
 Dechový Orchestr Hradec
nad Moravici
Trzeciego miejsca jury nie
przyznało.
Wyróżnienie
 Orkiestra Dęta Glorieta z Jaworza
 Reprezentacyjna Orkiestra
Statuetki otrzymali również
Dęta Gminy Gdów
najstarszy muzyk 85-letni Alois Nogol z Hornickiej Kapeli
Jury postanowiło przyznać Havířov i najmłodszy 11-letni
nagrody specjalne dla wyróż- Mathéo Agnan z orkiestry z Koniających się artystów z Hor- přivnice.
nickiej Kapeli Havířov. StatuDyplomy, puchary i nagrody
etki otrzymali Lada Šindelova podczas popołudniowego kon(śpiew), Josef Kapera (klarnet), certu wręczali jurorzy oraz dyArtur Kubica (trąbka), Richard rektor GZOKSiT Daria WieKubica (puzon). Wyróżnieni zo- czorek i wójt gminy Grzegorz
stali także trzej puzoniści z Or- Utracki. Organizatorem VII
kiestry Dętej Glorieta z Jawo- Międzynarodowego Festiwalu
rza: Daniel Żebrok, Daniel War- Orkiestr Dętych był Gminny
siński i Szczepan Holeksa.
Zespół Oświaty Kultury Spor-

tu i Turystyki oraz gmina Krzyżanowice.
Wieczorem festiwalowych
gości bawił śląski standuper
Krzysztof Zaremba – Ślązak
Roku 1998, laureat konkursu
„Po naszymu, czyli po śląsku”.
Artysta, obdarzony niezwykłym
talentem estradowym, od razu
nawiązał bezpośredni kontakt
z publicznością, wciągając widzów do swoich skeczów, scenek i żartów.
(tb)
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Nagrody dla wyróżniających się uczniów
Tworków » Pod koniec roku szkolnego, 18 czerwca, sala
widowiskowa tworkowskiego
Centrum Kultury zgromadziła

Przedszkole w Tworkowie

laureatów olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz młodych
sportowców, którzy reprezentowali swoje szkoły, a tym samym

naszą gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Sukcesy odnoszone w wielu
prestiżowych konkursach są
efektem intensywnej pracy
uczniów, świadczą także o zaangażowaniu

nauczycieli, którzy poświęcili
wiele czasu na przygotowanie
swoich podopiecznych. Wójt
gminy Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek wręczyli dyplomy i nagrody wyróżniającym się uczniom
i listy gratulacyjne ich opiekunom. Wśród nagrodzonych byli
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjaliści, a także przedszkolaki.
Więcej zdjęć i lista nagrodzonych uczniów na: www.krzyzanowice.pl
(tb)

Przedszkole w Chałupkach

Bieńkowicach
Przedszkole w

SP w Chałupkach

SP w Zabełkowie

SP w Krzyżanowicach

SP w Tworkowie

NAJMŁODSI STUDENCI
zakończyli rok akademicki

SP w Bieńkowicach

Krzyżanowice » W sobotę 15
czerwca odbyło się zakończenie
roku akademickiego 2018/2019
w Krzyżanowickim Uniwersytecie Dziecięcym przy Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Rok akademicki rozpoczął
się w październiku ubiegłego roku. Zajęcia odbywały się w sali
obrad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Mali studenci poznawali zagadnienia z takich dziedzin jak historia, chemia, fizyka,
zoologia, genetyka i medycyna.
9-miesięczną przygodę z nauką, ciekawymi eksperymentami i dużą dawką wiedzy, zakończyły „Równe i silne eksperymenty” - wykład i ćwiczenia
z dziedziny fizyki, które prowadził Łukasz Adam z Fabryki
Wiedzy – chemik z wykształcenia i zamiłowania.
Razem z młodymi studentami eksperymentował z różnym

umiejscowieniem środka ciężkości przedmiotów oraz pokazał, że uzyskanie stanu trwałej
równowagi przy zmianie naturalnego środka ciężkości wymaga pewnych zabiegów.
W uroczystym zakończeniu
roku akademickiego 2018/2019

oraz wręczeniu medali i dyplomów wzięły udział prodziekan
ds. nauczania Wyższej Szkoły
Humanitas w Sosnowcu mgr
Jolanta Łozińska-Dudek oraz
sekretarz gminy Małgorzata
Krzemien.
(tb)
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Europejski projekt Erasmus+

Tworków » Od 20 do 25 maja
2019 r., w ramach europejskiego
projektu Erasmus + „W zdrowym ciele zdrowy duch”, odbyło się ostatnie spotkanie jego
koordynatorów w hiszpańskiej
w szkole Juan XXIII w Torrent.
Szkołę Podstawową w Tworkowie reprezentowały Danuta Janoch, koordynatorka projektu
oraz Urszula Kubiczek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Głównym celem wizyty było podsumowanie 3-letniej
współpracy pomiędzy siedmioma szkołami z siedmiu krajów.
W trakcie spotkania koordynatorzy opracowali raport, uzupełnili bazę Mobility Toll, a także
omówili efekty i korzyści pod

względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której
uczestniczyła kadra nauczycielska z: Grecji, Finlandii, Hiszpanii, Austrii, Niemiec, Danii oraz
Polski wraz z uczniami.
Uczestnicy spotkania poznali
„od podszewki” system edukacji
w Hiszpanii, problemy z jakimi
zmaga się szkoła hiszpańska
oraz uczestniczyli w zajęciach
szkolnych i przedszkolnych.
Juan XXIII w Torrent jest
dużą szkołą. Uczęszczają do
niej uczniowie różnej narodowości (Hiszpanie, Romowie,
Nigeryjczycy). Klasy są mało
liczne, a ze względu na uczniów
z różnymi trudnościami w nauce, prawie każda ma nauczy-

ciela wspo magającego.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00
do 14.00 z jedną pr zer wą
na obiad. Po
godzinie 14.00
uczniowie mogą uczestniczyć
w zajęciach dodatkowych.
Nauczyciele odwiedzili także przedszkole mieszczące się
w pewnej odległości od szkoły.
Jest ono przestronne i kolorowe.
Partnerzy projektu mieli
okazje poznać najbliższą okolicę - urzekające swym pięknem

Czerwiec 2019 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

centrum Walencji oraz skromną dzielnicę Torrent. Poznali
tradycyjne hiszpańskie potrawy (paella), zwyczaje i odrobinę
historii, a także rozwijali swoje
umiejętności językowe.
Hiszpania, a konkretnie Walencja, wraz ze swymi pięknymi zabytkami, uroczymi palmowymi uliczkami i mandarynkowymi drzewkami, pozostanie
na długo w pamięci uczestni- tej dyscypliny sportu. Powstały
ków wyjazdu. Całość dopełni- kąciki relaksacyjne, uczniowie
ła miła i serdeczna atmosfera i nauczyciele poznali techniki
pomiędzy uczestnikami pro- relaksacyjne. Dzieci uczestnijektu oraz otwar- czyły w spotkaniach międzynatość i uprzejmość rodowych w Austrii, Niemczech
mieszkańców.
oraz Danii. Poprzez aplikację
Dzięki realiza- Skype utrzymywali stałe koncji projektu Era- takty z zagranicznymi rówiesmus+ ucznio- śnikami, pisali listy w wersji
wie SP Tworków papierowej, a także za pomomogli doskona- cą nowoczesnych komunikatolić umiejętności rów. Szkoła wzbogaciła się taksportowe w uni- że o nowy sprzęt multimedialny
hokeju. Na po- oraz różnorodne pomoce, które
trzeby projektu uatrakcyjnią proces edukacyjny.
szkoła zakupiW wyjazdach zagraniczła sprzęt spor- nych uczestniczyło 34. uczniów
towy potrzebny (międzynarodowe spotkanie
do uprawiania uczniów w Austrii, Niemczech

oraz Danii) oraz 14. nauczycieli
(wizyty studyjne, spotkania koordynatorów) ze Szkoły Podstawowej z Tworkowa.
Po raz kolejny dzięki Programowi Erasmus + poznawaliśmy kulturę i doskonaliliśmy znajomość języków europejskich. Porównywaliśmy
metody, formy dydaktyczne
i wychowawcze pracy szkolnej. Wnikliwie obserwowaliśmy różne zajęcia z uczniami.
Każdy z nauczycieli miał okazję prowadzić zajęcia w języku
angielskim i niemieckim. Te doświadczenia zapewniały świetne wspomnienia, przeżycia i dużą satysfakcję.
Koordynatorka projektu, Danuta Janoch, dziękuje Gminie
Krzyżanowice, organowi prowadzącemu, za umożliwienie realizowania projektu, dyrekcji, administracji, nauczycielom, rodzicom oraz samym uczniom za tak
liczny udział w przedsięwzięciu.
Dziękuję za wsparcie i pomoc
w realizacji wszystkich działań.
Info: SP w Tworkowie

PODSUMOWANO STARTUPCAMP
Racibórz » Blisko 60 uczniów
szkół prowadzonych przez Powiat Raciborski, Miasto Racibórz oraz Gminę Krzyżanowice
wzięło w tym roku udział w obozie biznesowym StartUpCamp.
Miejscem warsztatów startup była w maju replika średniowiecznego grodu w Byczynie w województwie opolskim,
a tematem handmade, czyli rękodzieło. Młodzież, pod opieką
odtwórców rzemieślników z Polski i Białorusi, przygotowywała
własne produkty, mając do dyspozycji, papier, tkaninę, drewno,
metal oraz glinę, a doświadczeni

trenerzy biznesu przekazywali
wiedzę związaną z pozyskaniem
klientów i wprowadzeniem na
rynek. Psycholożka poruszała
tematy skutecznej autoprezentacji i przezwyciężania nieśmiałości. Ważnym elementem była
prezentacja wyrobów z określeniem grupy docelowej, rentowności czy kosztów wdrożenia do
produkcji. Dodatkowo uczestnicy mogli stworzyć gadżet promocyjny jednego z samorządów.
18 czerwca na Zamku Piastowskim odbyło się uroczyste
spotkanie podsumowujące połączenie z wręczeniem certyfi-

katów. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych: starosta Grzegorz Swoboda, prezydent Dariusz Polowy oraz wójt Grzegorz Utracki.
Młodzież otrzymała także drobne upominki.
Był to już kolejny obóz startupowy, tym razem w nowej tematycznej formule. Poprzednie zrealizowano w Zakopanym
i Krakowie, a dotyczyły budowania kanałów sprzedaży poprzez
internet. Kolejny, przyszłoroczny ma być związany z nowymi
technologiami w biznesie.
(źr.: naszraciborz.pl)

Na polsko-czeskim pograniczu

Z kaskiem bezpiecznie

Ostrawa/Tworków » Eco-Team ze szkoły w Tworkowie
wziął udział w piątej edycji
BAMBIFESTU, odbywającego
się w Czechach festiwalu dzieci
i młodzieży.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy Urzędzie
Gminy w Krzyżanowicach, kontynuuje akcję promującą wśród
dzieci bezpieczną jazdę na rowerze, kupując kaski rowerowe dla uczniów czwartych klas
szkół podstawowych.
W tym roku, pod koniec
czerwca uczniowie ze szkół
w Bieńkowicach, Tworkowie,
Krzyżanowicach, Zabełkowie
i Chałupkach, przy odbiorze
kart rowerowych z rąk dyrektorów szkół, otrzymali również
kaski rowerowe.
Ogółem w bieżącym roku
zakupiono 116 kasków rowerowych, z czego do szkoły w Krzyżanowicach przekazano 52, do
Tworkowa 20, Bieńkowic 19, Zabełkowa 11 oraz do Chałupek 14.
Głównym celem akcji jest
bezpieczeństwo młodych rowerzystów. Komisja ma także

Warto dodać, że były tam też
inne organizacje zrzeszające
dzieci i młodzież, zajmujące się
organizacją ich czasu wolnego
i edukacją pozaszkolną. Wydarzenie było okazją do wspólnej
integracji z czeskimi sąsiadami oraz innymi organizacjami
z Polski, które również wzięły
udział w tym wydarzeniu.
Udział w wydarzeniu współfinansowany jest w ramach Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0
13/0001605 pn. „Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego”, który współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
RP w ramach „Funduszu Mikroprojektów” w Euroregionie
Silesia w Programie Interreg V
– A Republika Czeska – Polska
2014 – 2020.
Info: SP Tworków
Jego organizatorem jest 18.05.2019 r. Eco-Team wystawił
„RADAMOK” , czyli Rada Dzie- swoje stoisko pełne ekologiczci i Młodzieży Kraju Moraw- nych pyszności. Nie zabrakło
sko-Śląskiego, która ma swoją truskawkowych koktajli, szaszłysiedzibę w Ostrawie. Tam też, ków owocowych, kanapek z now dzielnicy Bielski Las, w dniu walijkami i sałatek owocowych.

na uwadze propagowanie wśród
dzieci aktywnej formy spędzania wolnego czasu z kolegami
i rodzicami, zachęca do jazdy
rowerowej i poznawania walorów turystycznych naszej gminy oraz prowadzenia zdrowego
stylu życia.
Kask powinien należeć do
obowiązkowego wyposażenia
każdego rowerzysty. Zwolennicy jazdy na dwóch kółkach,
szczególnie ci młodzi, preferują wyprawy bez kasków i tłumaczą, że do spokojnej jazdy po
ścieżkach rowerowych i mało
ruchliwych drogach nie jest on
potrzebny. Nic bardziej błędnego. Wypadek może się bowiem
zdarzyć wszędzie, nie tylko na
górskich trasach. Hełm przydaje się nie tylko w czasie wypadku. Chroni też przed gałęziami,
gradem czy słońcem.
(GKRPA)
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JUBILEUSZ WSPÓŁPRACY

Chałupki » Od 9 do13 czerwca 2019 r po raz piąty gościła
w naszej gminie oraz szkole grupa dzieci wraz z burmistrzem,
dwiema nauczycielkami oraz
przewodniczącą Rady Rodziców gminy Seeshaupt. Była to
wizyta szczególna, bo świętowaliśmy 10-lecie współpracy szkół
z Seeshaupt i Chałupek. Dlatego też najważniejszym punktem
wizyty była uroczystość w murach naszej szkoły podsumowująca 10 lat współpracy. Na
uroczystej akademii wystąpiły
nasze dzieci deklamując wiersze, śpiewając i tańcząc. Przemówienia wygłosili wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki oraz burmistrz gminy
Seeshaupt Michael Bernwiser.
Rada Rodziców szkoły w Seeshaupt zrobiła nam bardzo mi-

Podczas uroczystości gościliśmy także pensjonariuszy Rezydencji dla Seniora w Zabełkowie,
w której uczniowie naszej szkoły
realizowali wolontariat, a którzy
bardzo cieszyli się z występów,
poczęstunku, a przede wszyst- chaliśmy kolejką na Czantorię,
kim rozmów w ojczystym języku. odwiedziliśmy centrum techDzieci z Seeshaupt spędziły niki w Ostrawie, bawiliśmy się
kilka dni u polskich rodzin, a tak- we Fly Parku w Radlinie oraz
że na wspólnych wyjazdach. By- graliśmy w mini-golfa w pizzeliśmy z wizytą w Urzędzie Gmi- rii Annaberg. Pieszo przeszliny w Krzyżanowicach, w par- śmy meandry Odry, wchodząc
ku rozrywki w Ochabach, wje- na wieżę widokową. Nasza wę-

łą niespodziankę przekazując
prezent, który ma służyć rozwijaniu kompetencji językowych
naszych uczniów i za który pięknie dziękujemy.

drówka zakończyła się przygotowanym przez rodziców ogniskiem i wspólnym pieczeniu
kiełbasek. Opowiadać można
byłoby wiele o wspólnych przeżyciach, ale najbardziej to co
się wydarzyło obrazują zrobione przez nas zdjęcia. W czasie
gdy młodzież realizowała swój
program wizyty, burmistrz Michael Bernwiser i wójt Grzegorz Utracki odwiedzili ważne
miejsca w gminie i uczestniczyli
w różnych wydarzeniach m. in
wysłuchali koncertu finałowego
na festiwalu orkiestr w Tworkowie. Burmistrz i wójt rozmawiali również o współpracy, która
rozwija się na wielu płaszczyznach, o dalszych działaniach
w roku bieżącym i planach na
przyszły rok.

SPOTKANIE PEŁNE

świadczeń dzieci i osób z niepełnosprawnością. III Szkolny
Dzień Integracji został zwieńczony charakterystyczną „Belgijką”, którą bieńkowiccy wolontariusze odtańcowują z niepełnosprawnymi przyjaciółmi
wszędzie tam, gdzie jest radość
i pozytywna energia.

integracji i otwartych serc
Bieńkowice » W środę, 5
czerwca w godzinach przedpołudniowych br. boisko Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Bieńkowicach
zamieniło się w miejsce pełne
radości i wesołej zabawy – pełnej integracji. Wszystko to, za
sprawą III Szkolnego Dnia Integracji. Po raz kolejny społeczność uczniów i rodziców bieńkowickiej placówki-jednocześnie
wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Z Sercem na
dłoni” zaprosili do dobrej zabawy wyjątkowych gości i przyjaciół. Na Dzień Integracji przybyli podopieczne i terapeutki
Domu Pomocy Społecznej "Różany Pałac" z Krzyżanowic oraz
osoby z niepełnosprawnościami z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Raciborza ze swoimi

wychowawcami. Cała uroczystość rozpoczęła się od serdecznego przywitania, które zainicjował założyciel i koordynator
Szkolnego Klubu Wolontariusza
„Z sercem na dłoni” - katecheta,

pan Marcin Jędorowicz. Dobre
słowo do uczestników spotkania skierował również dyrektor
szkoły - pan Dariusz Krawczyk,
promujący wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze in-

W tym miejscu, pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim, dzięki którym doszło
do zorganizowania tego spotkania: władzom gminy Krzyżanowice, Radzie Rodziców naszej
szkoły oraz rodzicom za wsparcie finansowe, za ogromne zaangażowanie, opiekę nad naszymi
gośćmi przez tych parę bardzo
intensywnych dni, za to, że dbali, aby niczego im nie brakowało.
Za wspólnie spędzony czas, dobre słowo, przygotowane atrakcje, upieczone ciasta, przygotowane sałatki, zorganizowanie
kolacji pożegnalnej oraz ognisko pięknie dziękujemy.
Z takimi ludźmi można organizować każde przedsięwzięcie.
Violetta Nowak
Barbara Tomczyk

tegracyjnym w Bieńkowicach
i nie tylko.
Miłym akcentem była piosenka zespołu „Varius Manx” „Zamigotał Świat”, którą wykonała uczennica SP w Bieńkowicach Weronika Socha. W trakcie spotkania przygotowano
dla zaproszonych gości ciekawe konkurencje i zabawy sportowe oraz wspólny poczęstunek.
Pyszne smakowitości przygotowały mamy-wolontariuszki ze
szkoły w Bieńkowicach.
Wspólna rywalizacja pełnosprawnych z niepełnosprawnymi dzięki przeciąganej linie,
wspólnych tańcach połączona
ze słodkim posiłkiem pokaza-

ła nieocenioną wartość takich
inicjatyw. Dzień Integracji był
zatem dobrą okazją do wspólnych rozmów, wzajemnej empatii i wymiany kreatywnych do-

Karolina Bedrunka,
Julia Tomaszek
Uczennice-Wolontariuszki
Szkolnego Klubu
Wolontariusza „Z Sercem
na dłoni” działającego
przy Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte
w Bieńkowicach
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we, konferencje, wystawy. Ten
ogromny obiekt, który oglądaliśmy z zewnątrz, wywarł na nas
duże wrażenie. Przy okazji wizyty w Hali Stulecia mogliśmy
wejść do Centrum Technologii
Audiowizualnych, gdzie znajdują się m.in. oryginalne kostiumy
i rekwizyty z takich kultowych
filmów jak „Sami swoi”, „Rękopis znaleziony w Saragossie”
czy „Nóż w wodzie” oraz sprzęt,
służący do kręcenia filmów.
W tym dniu zobaczyliśmy także kolorowy, pachnący wiosną
Ogród Japoński, którego specyficzna architektura i barwna
przyroda jest namiastką prawdziwej, japońskiej kultury.
Następnie wyruszyliśmy do
Hydropolis, centrum wodnego,
gdzie ukazano nam wodę z różnych, fascynujących perspektyw.
Później wybraliśmy się do
W tym dniu, przechodząc wro- parku trampolin „Gojump”,
cławskimi uliczkami, przeszliśmy gdzie w ciągu jednej godziny
prawie 18 km i ok. godz. 18.00 zna- spożytkowaliśmy całą naszą
leźliśmy się w naszym miejscu energię, skacząc i fantastycznoclegowym, jakim był bardzo nie bawiąc się na trampolinach.
dobrze wyposażony wrocławski Dlatego też później zjedliśmy
akademik. Wtedy też uzupełniliśmy nasze kalorie i zbieraliśmy
siły na następny dzień wyprawy.
Drugiego dnia, spragnieni
kolejnych wrażeń, z samego
rana wyruszyliśmy do unikatowego miejsca na mapie Polski, czyli w okolice Hali Stulecia,
w której organizowane są (jedne
z największych w naszym kraju)
wydarzenia kulturowe i sporto-

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE,
czyli czas na Wrocław!
W dniach 6-8 maja klasa 7
wraz z nauczycielkami: Justyną Wojda i Anią Poloczek udała się na wycieczkę do miasta
krasnoludków, czyli Wrocławia.
Po prawie 3-godzinnej podróży
autokarem, która rozpoczęła się
w poniedziałkowy poranek, dotarliśmy do wyczekiwanego przez
nas Wrocławia i niemal od razu
rozpoczęliśmy zwiedzanie tego
miasta wraz z bardzo sympatyczną panią Asią – naszą przewodniczką. W tym dniu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat Wrocławia (m.in. tego,
że w tym mieście są aż 133 mosty,

czy tego, że na Ostrowie Tumskim
codziennie o zmierzchu latarnicy
zapalają latarnie gazowe), a także
mieliśmy okazję zobaczyć rynek
i stare miasto, a także niezwykle
uroczą część Wrocławia, wspomniany wyżej Ostrów Tumski, który jest najstarszą, zabytkową wyspą tego miasta.
Bez wątpienia jedną z największych atrakcji tego dnia był
wyjazd na punkt widokowy Wrocławia, czyli Sky Tower – najwyższy budynek w Polsce, dzięki któremu z zupełnie innej perspektywy mogliśmy zobaczyć to
piękne miasto.

szej – zaawansowanej, drugiej
– średnio zaawansowanej i trzeciej – dzieci uczące się pływać.
Poziom był bardzo wyrównany,
a o wynikach końcowych decy-

pyszną pizzę, którą uzupełniliśmy spalone kalorie.
Wieczorem udaliśmy się do
parku Szczytnickiego, niedaleko naszego zakwaterowania, by
podziwiać wodne widowiska przy
fontannie multimedialnej, która
jest największym tego typu obiektem w Polsce. Jest to miejsce,
gdzie na ogromnym „ekranie”
wodnym wyświetlane są wizualizacje, którym towarzyszy różnego rodzaju muzyka (począwszy
od współczesnej, a skończywszy
na klasycznej) i wspaniałe efekty
laserowe. W tym miejscu oglądaliśmy pokazy, tańczyliśmy i śmialiśmy się bardzo, bardzo dużo!
Jedną z najbardziej oczekiwanych atrakcji naszego wyjazdu było ogromne, wrocławskie
zoo oraz Afrykarium. Ten punkt
wycieczki zostawiliśmy na sam
koniec, czyli środę. Po śniadaniu i spakowaniu bagaży do autokaru udaliśmy się w kierunku ogrodu zoologicznego, który
jest najstarszym tego typu miejscem w Polsce, posiadającym
najbogatszą kolekcję różnych

gatunków zwierząt w kraju. Obcowaliśmy tam zarówno ze zwierzętami domowymi, takimi jak
owce czy kozy, jak również z tygrysami, lwami, żyrafami, słoniami, zebrami oraz wszelkiego
rodzaju gadami i płazami. Niebywałe wrażenie wywarło na nas
Afrykarium, gdzie zaprezentowane są różnego rodzaju ekosystemy związane z wodnym
środowiskiem Czarnego Lądu.
Spotkaliśmy tutaj manaty, hipopotamy nilowe, płaszczki, rekiny,
kotiki afrykańskie, meduzy czy
krokodyle, a także wiele innych
gatunków zwierząt, zamieszkujących afrykańskie tereny. Byliśmy także świadkami karmienia
pingwinów, fok, płaszczek i rekinów. To doświadczenie na długo pozostanie w naszym sercu!
Po wizycie w zoo, naładowani pozytywną energią, radością
oraz mnóstwem fantastycznych
wspomnień bezpiecznie wróciliśmy rozśpiewanym autobusem
do Tworkowa.
Info: Ania Poloczek
– SP Tworków

dowała czasem sekunda lub na- wójta gminy Wolfgang Kroczek
wet mniej.
i dyrektor GZOKSiT Daria WieUczniowie, którzy uzyskali czorek.
(tb)
miejsca I – III otrzymali medale, które wręczali zastępca

Wyniki i zd
ję
www.krzyz cia na:
anowice.pl

Egzamin z nauki pływania
Gorzyce » 12 czerwca 2019 r.
na basenie w Gorzycach odbyły
się zawody sportowe w pływaniu klas czwartych szkół podstawowych gminy Krzyżanowice.
Od kilku lat uczniowie tych
klas mają możliwość nauki pływania w ramach zajęć z wycho-

wania fizycznego. Jest to najlepsza okazja do tego, aby jak
najlepiej opanować właściwą
technikę pływania, nurkowania
czy też skoków do wody. Ta inicjatywa gminy cieszy się dużym
uznaniem wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Uczniowie dzię-

ki takim zajęciom mają możliwość zdobycia karty pływackiej.
Podsumowaniem rocznych
zajęć są zorganizowane przez
GZOKSiT i przeprowadzone przez nauczycieli zawody
w pływaniu. Uczniowie rywalizowali w trzech grupach: pierw-

REKLAMA

Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK
Tworków, ul. Zamkowa 52
Rejestracja telefoniczna
602 456 747 / 32 419 91 81
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje
w dniach 8-15 maja ogólnopolską akcję – Tydzień Bibliotek,
program promocji czytelnictwa
i bibliotek. Ma ona na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek
w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu
zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką. Hasłem tegorocznej edycji jest „BIBLIOTEKA!”.
W tym tygodniu nasze biblioteki stały się miejscem dla
naszych najmłodszych mieszkańców, dzieci w wieku przedszkolnym. Jak zaplanowano
TYDZIEŃ w gminie Krzyżanowice?
 Zajęcia z przedszkolakami
z Nowej Wioski i czytanie na
dywanie, bajki straszaki pt.
Upiorny zamek, kolorowanie, opowiadanie.
 Zajęcia edukacyjno-plastyczne w Przedszkolu w Roszkowie. Czytanie opowiadania o śwince Peppie „Zęby
pana dinozaura”. Pogadanka
o higienie jamy ustnej oraz

wizytach u dentysty. Wykonywanie kolorowych świnek
z balonów.
 Zajęcia biblioteczne w Chałupkach – lekcja biblioteczna dla uczniów kl. I – jak zostać czytelnikiem Biblioteki w Chałupkach? Czytanie
wierszy Marii Konopnickiej
i Stanisława Jachowicza.
 Przedszkolaki w Owsiszczach wysłuchały opowia-

dań o przygodach Kici Koci
i Skarpetek.
 Tworkowskie przedszkolaki
słuchały opowiadań o przygodach Skarpetek.
 Dzieci w Bieńkowicach na
zajęciach w bibliotece wykonywały bardzo ciekawe prace plastyczne różnymi technikami, czytały bajki, były kalambury i gry planszowe.
 Bibliotekę w Zabełkowie odwiedziły dwie grupy przedszkolaków. Dzieci wysłuchały informacji o pracy i zawodzie bibliotekarza. Było czytanie bajki autorstwa pani
Agnieszki Drobnej pt. „Bajka
miodem ocukrzona”. Było
kolorowanie i był słodki poczęstunek.
Był to bardzo pracowity tydzień. Zajęcia dla najmłodszych
trzeba tak przygotować, żeby
dzieciom się podobało, aby dzieci się nie nudziły. Pamiętać należy, że dzieci są najbardziej
szczerym odbiorcą na takich
zajęciach. Myślę, że bibliotekarze stanęli na wysokości zadania i cały tydzień był ciekawy.
A najważniejsze, że dzieci były
zadowolone.
Agnieszka Winiarczyk

Samstagskurs
Krzyżanowice » Zakończyła się wiosenna edycja 10-tygodniowego Samstagskursu organizowanego co roku przez DFK
w Krzyżanowicach. 14-osobową
grupę dzieci w wieku od 7. do 10.
lat prowadziła pani Anna Mróz.
Dzieci uczyły się języka
niemieckiego poprzez zabawę,
śpiewały i słuchały piosenek,

bawiły się w urozmaicone zabawy i wykonywały różne prace plastyczne. Dzieci wraz z nauczycielką wykonały skrzynię
czasu, która została przekazana
do DFK w Krzyżanowicach. Tematy w tej edycji kursu dotyczyły m.in mebli, ubrań, rodziny, pomieszczeń w domu, Świąt Wielkanocnych oraz Święta Mamy.

Kurs zakończył się wspólnym grillem z rodzicami, na którym dzieci obdarowały swoje
mamy czapeczką z daszkiem,
którą własnoręcznie ozdobiły.
Teraz dzieci powoli korzystają z wolnego czasu, lecz kolejna edycja Samstagskursu już
jesienią.
Info: DFK Krzyżanowice

Maj w naszym przedszkolu
Krzyżanowice » Za nami kolejny miesiąc wspólnych zajęć,
zabaw oraz wielu ciekawych wydarzeń. W maju wybraliśmy się
na wycieczkę do RSP w Krzyżanowicach. Wycieczka bardzo
udana i dlatego powtarzana co
roku. Obejrzeliśmy obory, zwierzęta w różnym etapie życia, dowiedzieliśmy się czym zajmują
się pracownicy RSP. Na zakończenie zostaliśmy obdarowani jogurtami, serkami, kolorowankami i kredkami od firmy
ZOTT. Dziękujemy firmie ZOTT
i pracownikom RSP w Krzyżanowicach.
W tym miesiącu odwiedzili
nas strażacy. Pan prezes Walter Bożek opowiadał dzieciom
o zadaniach jakie związane są
ze służbą strażaków, o udzielaniu pierwszej pomocy. Dzieci utrwaliły numery alarmowe.
Strażacy pokazali jak wyposażony jest wóz strażacki oraz łódka
i do czego służą niektóre przedmioty. Przedszkolaki miały możliwość wejścia do samochodu
i do łodzi, zobaczenia wszystkiego dokładnie. Przedstawiciele straży zaprezentowali naszym wychowankom mundur,
specjalne ubranie i sprzęt do
akcji ratowniczo-gaśniczych.
Przedszkolaki z wielką radością przymierzały hełm, aby
poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również
są wzywani do wypadków samochodowych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.
Za wiele dostarczonych dzieciom emocji – strażakom dziękujemy.
Pani Elwira zorganizowała
dla dzieci Dzień Ziemi, aby jeszcze bardziej zwrócić dzieciom
uwagę na konieczność dbania
o naszą planetę, oraz aby dzieci utrwaliły zdobytą dotychczas
wiedzę z zakresu ekologii.
Również w maju najstarsza grupa została zaproszona
do Roszkowa na bardzo ciekawe zajęcia nt. „Sławni Polacy”. Pani Krystyna przybliżyła
nam postać Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Marii
Curie- Skłodowskiej oraz Papieża Polaka Jana Pawła II. Dzieci
robiły ciekawe doświadczenia
chemiczne, oglądały ilustracje,
słuchały wierszy. Na koniec
wszystkich poczęstowano papieskimi kremówkami.
W najstarszej grupie pani

Agata Kura przeprowadziła
zajęcia dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci
nie tylko wysłuchały cennych
wskazówek, ale także miały
możliwość poćwiczenia z kolegą jak pomóc poszkodowanemu. Dzieci były bardzo zainteresowane i starały się wszystko
bacznie obserwować, a potem
samemu próbować np. przykleić plaster czy „wezwać” pomoc.
Jak co roku pamiętaliśmy
o urodzinach pana wójta. Najstarsza grupa odwiedziła solenizanta z kwiatami i laurkami. Dzieci zaśpiewały 100 lat
i złożyły życzenia w imieniu
wszystkich dzieci i pracowników przedszkola.
Pani Monika przygotowała
dla nas Dzień Angielski. Zajęcia były bardzo ciekawe, dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o Wielkiej Brytanii, rodzinie królewskiej
i panujących tam zwyczajach.
Zabawy oczywiście w języku
angielskim. Było tradycyjne
ciasto angielskie przygotowane przez panią Monikę. W tym

dniu dzieci, które uczestniczyły w konkursie na kartkę urodzinową dla Królowej Elżbiety
otrzymały nagrody.
Kolejne bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich starszaków to Zielona Noc. Pogoda dopisała, wiec do późnych godzin
bawiliśmy się na placu zabaw,
potem kolacja i oczywiście dyskoteka. Zabawa super. Potem
odpoczynek i rano szczęśliwie
wszyscy wrócili do domów.
Maj zakończyliśmy w Nowej
Wiosce na spotkaniu z okazji
Dnia Dziecka. Postacie sławnych poetów przybliżyły nam
dzieci przygotowane pod bacznym okiem pani Rysi. Przedszkolaki z Nowej Wioski zaprezentowały inscenizację „Na
straganie”. Były zabawy, konkursy. Oczywiście lody i inne
smakołyki. Wszyscy bawili się
doskonale.
I tak zakończyliśmy kolejny
miesiąc w naszym przedszkolu.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach
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Radość zwycięstwa i gorycz porażki

– TWORKÓW CUP 2019
Tworków » Za nami siódma
edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice – Tworków Cup 2019. W sobotę 8 czerwca, od samego rana na boisku
o bramki walczyło 19 drużyn
z regionu i z Czech, zawodnicy
z rocznika 2012 i młodsi. Z uwagi na wiek zawodników nie była
prowadzona klasyfikacja, najmłodszy piłkarz miał 4 latka.
W niedzielę 9 czerwca, do rywalizacji przystąpiło również 19
zespołów, tym razem z rocznika 2011. Ostatecznie, najlepsi
okazali się piłkarze Akademii
Piłkarskiej GKS Jastrzębie.
Drugie miejsce przypadło ekipie gospodarzy LKS Tworków,
a najniższy stopień podium zespołowi FC Poruba.
Po dwutygodniowej przerwie
młodzi piłkarze znów toczyli boje o bramki i punkty. W sobotę 22 czerwca o Puchar Wójta
Gminy zagrało dziesięć drużyn – zawodnicy z rocznika 2009.
Bezkonkurencyjna okazała się
drużyna LKS Tworków-Zieloni,

Z WOLEJA
Zakończyła się runda wiosenna sezonu piłkarskiego
2018/2019. Zacznijmy tym razem od klasy A. Bardzo dobra
wiadomość dotarła z Tworkowa. Po dwuletniej przerwie
do klasy okręgowej powróciła drużyna miejscowego LKS-u. Na finiszu rozgrywek klasy
A Podokręgu Racibórz, zajęła
pierwsze miejsce ze zdobyczą
76. punktów (bramki 125:33).
Gratulujemy!
Druga nasza drużyna grająca w tej klasie – LKS Chałupki
– w ostatnim momencie zdołała
utrzymać się w tej klasie, zdobywając 39 punktów (bramki
62:67), zajęła 10. miejsce. Klasę A opuszczają drużyny z sześciu ostatnich miejsc w tabeli.
Natomiast nasz jedynak
– LKS Krzyżanowice – grający w klasie okręgowej ŚlZPN
w Katowicach, mając na koncie 47 punktów (bramki 57:51),
uplasował się na szóstym miej-

scu, co pozwoliło utrzymać się
w tej klasie. Z klasy okręgowej
spada do klasy A aż sześć drużyn z Podokręgu Racibórz.
Bardzo dobrze radziła sobie jedenastka LKS Owsiszcze,
grająca w klasie B Podokręgu Racibórz, która zdobyła 49
punktów (bramki 54:41), co dało jej 4. miejsce w tabeli. Druga nasza drużyna w tej klasie
– LKS Zabełków – zdobyła 31
punktów (bramki 38:67) i 13.
miejsce. Ze względu na siedem
spadków z tej klasy nie pozwala drużynie na utrzymanie się
w niej. Zapowiadał się również
awans rezerw LKS Tworków
z klasy C do B. Ostatecznie
trzecie miejsce i 29 punktów
(bramki 28:27). Na miejscu piątym w tabeli, z 21. punktami
(bramki 28:27) uplasował się
LKS Bolesław. Zaś rezerwy
LKS Owsiszcze 19 punktów
(bramki 23:34) i ostatecznie 7.
miejsce.

wygrywając wszystkie mecze
w turnieju.
W niedzielę 23 czerwca na boisku LKS Tworków zmierzyło się
aż 20 drużyn – dzieci z rocznika
2010, w tym trzy drużyny gospodarzy, z których LKS Tworków-Pasy wywalczyła ostatecznie
trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna AP United,
drugie UKS Lisek Milówka.
Emocji w każdym meczu nie
zabrakło. Piłkarze dopingowani przez rodziców starali się realizować wyuczone na treningu
elementy gry, raz z lepszym raz
z gorszym skutkiem. Widać było samodzielność w myśleniu
i podejmowaniu decyzji na boisku. Ale na pewno można powiedzieć, że każdy z zawodników zostawił sporo serca na boisku…, no i potu.

Krzyżanowickie
Gminne Wieści

Drużyny młodzieżowe
Juniorzy starsi
Juniorzy starsi Podokręgu
Racibórz grupa A: LKS Tworków – 20 punktów i 2. miejsce
Juniorzy młodsi Podokręgu Racibórz grupa B: LKS
Krzyżanowice – 31 punktów
i 3. miejsce
Trampkarze Podokręgu
Racibórz grupa C1: LKS Zabełków – 3 punkty i 7. miejsce
Sytuacja w tabeli może jeszcze ulec zmianom po końcowej
weryfikacji przez poszczególne wydziały gier. Póki co, około
2-miesięczna przerwa. Czas na
turnieje i festyny, a od połowy
sierpnia ligowa karuzela rusza na nowo.
Koniec sezonu 2018/2019.
Jan Kubik
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Na zakończenie turnieju
Patronat nad turniejem obwszyscy młodzi piłkarze dostali jął Wójt Gminy Krzyżanowice,
medale i dyplomy, a najlepsi za- wspierając imprezę finansowo
wodnicy każdej drużyny statuet- z budżetu gminy.
(tb)
ki. Dziewczynki grające w turnieju otrzymały pluszowe misie.
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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

„MARCO - Twój Partner w budownictwie”
zatrudni PRACOWNIKA BUDOWLANEGO oraz
HANDLOWCA DZIAŁU SPRZEDAŻY I ZAMÓWIEŃ
W BRANŻY BUDOWLANEJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. ZATRUDNIENIA
603 066 237
REKLAMA

Owsiszcze, ul. Krzyżanowicka 10
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Z bibliotecznej

półki

Na lato proponujemy naszym Czytelnikom twórczość mieszkanki Bielska-Białej. Hanna Greń jest
absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
całe życie zawodowe związała z ekonomią. Jak na autorkę mrocznych kryminałów i thrillerów jest osobą
niezwykle pogodną, dowcipną, z dużym dystansem do
siebie. Debiutowała w 2014 roku. Nakładem Wydawnictwa Replika ukazały się dotąd jej książki: Uśpione królowe, Cynamonowe dziewczyny, Otulone
ciemnością, Wilcze kobiety oraz Popielate laleczki – należące do cyklu W Trójkącie Beskidzkim,
a także dwutomowa powieść Polowanie na Pliszkę (Jak kamień w wodę i Światełko w tunelu).
Pasjonuje się kryminalistyką. Jej mąż – emerytowany policjant – jest pierwszym recenzentem
jej książek, stąd ich wiarygodność i dopracowanie merytoryczne.

Mam chusteczkę haftowaną

„Mam chusteczkę haftowaną” to znakomity początek nowego cyklu pod wiele mówiącą nazwą „Śmiertelne wyliczanki”.
Prowincjonalne miasto, ze zwykłymi trochę przepracowanymi policjantami, na które spada nieoczekiwane i pozornie bez
szans na rozwiązanie, zabójstwo. Przydzielony do niego aspirant Konstanty Nakański próbuje szukać jakiegoś tropu, który pozwoliłby mu choć trochę zbliżyć się do poznania prawdy.
Jedynym tropem jest przesłana haftowana chusteczka z monogramem AB. Równocześnie młoda kobieta Eliza Rogowska
w tragicznym wypadku traci oboje rodziców. Dziewczyna staje
twarzą w twarz z sekretami, które ukrywano przed nią przez lata. Powoli musi poukładać sobie życie i odkryć to, co przed nią
ukrywano. Losy Elizy i Kostka splatają się w pewnym momencie i to okazuje się, że mają ze sobą kilka punktów stycznych
przez co nawzajem mogą sobie pomóc w odkrywaniu tajemnic.
Powieść Hanny Greń opowieścią kryminalną, w której zagadka
przeplata się z opowieścią obyczajową o odkrywaniu samego siebie i pokonywaniu przeszkód.
Autorka dodała także delikatny wątek romansowy, który łagodzi wydźwięk i sprawia, że całość
nie jest aż tak straszna i brutalna.

Chodzi lisek koło drogi

Druga część „Śmiertelnych wyliczanek”, czyli „Chodzi lisek koło
drogi” wydaje się jeszcze bardziej wciągająca niż pierwsza. Tym
razem okolice Bielska-Białej terroryzuje brutalny morderca masakrujący byłe prostytutki. Przy zwłokach pozostawia figurkę liska z dziecięcej gry. Pod nieobecność Kostka śledztwo prowadzi
Joachim Wolf. Gdy jednak wychodzą na jaw jego powiązania ze
sprawą, przejmują ją Mariola Konieczna i Krystian Sokołowski.
Podobnie jak we wszystkich książkach autorki, wątek kryminalny jest umiejętnie równoważony obyczajowym. Z wielkim zaangażowaniem postępami śledztwa, można śledzić rodzące się
pomiędzy głównymi bohaterami uczucie, czy perturbacje Wilka z odnalezioną po latach siostrą. Mimo brutalnych zbrodni,
książkę czyta się lekko za sprawą budzących sympatię bohaterów, lekkiego języka i odpowiedniej dawki humoru.

Myśl

Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć,
a nie wiecznie, co powinni myśleć,
unikniemy wielu nieporozumień.
Georg Christoph Lichtenberg

Uśmiechnij się
Z DZIENNICZKÓW UCZNIOWSKICH
Kiedy miała opisać koszmarny sen, opisała nauczyciela języka polskiego.

Z braku ławek w klasie, kazałam Pawłowi pisać sprawdzian w kantorku chemicznym,
a gdy po chwili grzecznie go ostrzegłam, by nie pił znajdujących się w słoikach chemikaliów, odpowiedział ironicznie - „za późno”, przez co spowodował zagrażające mojemu
zdrowiu zdenerwowanie.

Żmudziński i Nosowski uchylają się od odpowiedzi w ten sposób, że wywołani do tablicy
siedzą nieporuszeni i milczą jak zaklęci, nie przyznając się do swoich nazwisk.

Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce.

Uczeń Tomasz pomalował kolegę Radka flamastrem po głowie. Jednocześnie informuję, iż Radkowi wpisuję uwagę o treści: Uczeń Radek cieszy się z tego, że został pomalowany flamastrem przez kolegę Tomka.

Zadaje pytania, na które nie znam odpowiedzi.

Uczeń twierdzi, że w przyszłości zostanie orzeszkiem ziemnym. Ma do mnie żal, że przeszkadzam mu w karierze.

Paweł śpiewa piosenki z lat 60-tych i każe mi śpiewać, bo jak twierdzi, wszystkie powinnam pamiętać z młodości.

Iwona przychodzi na lekcje ze świnką morską i mówi, że to dlatego, że nie stać jej na
prywatne wykłady dla świnki.

Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki.


Popielate laleczki

Ile razy młoda dziewczyna może w ciągu kilku lat przypadkowo
odnajdywać zwłoki? Czy to rzeczywiście przypadek, czy Tula ma
jakiś związek z tajemniczymi morderstwami? Ofiary pojawiają się
w pewnych odstępach czasu, ale sposób w jaki zginęły, świadczy
o ich wzajemnych powiązaniach. Na kolejnych etapach śledztwa
prowadzonych przez Mirosława Ostańca we współpracy z Konradem Procnerem, znanym z wcześniejszych części wiślańskiego
cyklu, dowiadujemy się, że ma to ścisły związek ze zdarzeniami
sprzed wielu lat. Podczas śledztwa pojawia się żona Konrada,
Petra ze swoim pozytywnym podejściem do ludzi i znakomitym
zmysłem analitycznym. Zakończenie jest dość zaskakujące, bo
choć motyw zbrodni można z łatwością wydedukować, to już odgadnąć sprawcę jest bardzo ciężko. Ponownie dość rozbudowany jest wątek obyczajowy, co sprawia, że z uwagą śledzimy nie
tylko losy śledztwa, ale również wzajemne relacje bohaterów.
„Popielate laleczki” to świetny, trzymający w napięciu kryminał z nutką obyczajową, który czyta
się z prawdziwą przyjemnością. Spotykamy się z bohaterami znanymi z wcześniejszych części
wiślańskiego cyklu, ale z powodzeniem możemy przeczytać tę książkę jako niezależną powieść.

Łukasz przyłapany na paleniu w toalecie bronił się mówiąc, że wykurza w ten sposób
robale z wucetu.

Rysuje trumny na marginesach twierdząc, że zakłada przyszkolny
zakład pogrzebowy, a ja mogę być pierwszym klientem.

Wysłany po kredę, przyniósł cały
karton twierdząc, że pani woźna
zwiększyła wydobycie rudy kredy.

GWARANCJA
JAKOŚCI.
Po trzech godzinach
dogadasz się
z każdym...

W czasie wyścigu międzyszkolnego
umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi, zyskać na czasie.

Uczeń stwierdził, że kulturę zostawił w domu aby nie marnować jej
w szkole.


Cynamonowe dziewczyny

To bardzo ciekawy i wciągający kryminał, dopracowany w każdym szczególe, ale również powieść obyczajowa pokazująca życie prywatne bohaterów. Akcja powieści rozgrywa się w Bielsku-Białej, a później w Wiśle. Niewyjaśnione morderstwo policjanta
sprzed roku, jest ścisłe powiązane z brutalnymi morderstwami
młodych dziewcząt, których zwłoki odnajdują policjanci. Ale żeby dojść do takiego wniosku muszą zginąć kolejne ofiary. Śledztwo prowadzi Daniel policjant z Bielska i nadkomisarz Konrad
z Wisły, a pomaga mu jego żona Petra, która wreszcie naprowadza ich na ślad. Prócz śledztwa poznajemy również sprawcę,
jego sposób myślenia i motyw dlaczego morduje. A robi to już
od lat w sposób bardzo brutalny. Bardzo wciągająca powieść ze
świetną intrygą. I chociaż akcja nie pędzi do przodu, to czyta się
świetnie i z zainteresowaniem.
Agnieszka Winiarczyk

Nie chce śpiewać hymnu szkoły. Mówi, że uznaje tylko disco polo.


Liczba miesiąca
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kasków rowerowych zakupiła gmina dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych, kontynuując akcję promującą wśród dzieci bezpieczną jazdę na rowerze.

