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Tak się gasiło pożary

100 LAT TEMU!

Bieńkowice: Sędziwe sikawki – stuletnie, a nawet starsze – ponownie
udowodniły, że są sprawne i mogą być dumą jednostek ochotniczych straży
pożarnych, które je posiadają. A strażacy z naszej gminy udowodnili, że
potrafią je obsługiwać, zajmując wszystkie miejsca na podium i tuż za
podium.
Czytaj na stronie 2-3
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Tak się gasiło pożary 100 lat temu!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Puchar Starosty wywalczyli trzeci raz z rzędu strażacy
z Tworkowa, tuż za nimi znalazła się drużyna z Bieńkowic,
na trzecim OSP Krzyżanowice, czwarte miejsce to Zabełków, a piąte druga drużyna OSP
Tworków.
W niedzielę, 7 lipca, na boisku w Bieńkowicach zabytkowe
sikawki oraz ich załogi rywalizowały podczas XIV Powiatowych
i XI Międzynarodowych Zawodów Sikawek Konnych o Puchar
Starosty.
Widzowie kibicowali drużynom ochotników z województw
śląskiego i opolskiego. Przybyli także Czesi z Dobrosławic,
Ostrawy i Kobierzyc. Wyjątkowo głośnymi brawami wszyscy

Kobiety:
1. OSP Przewóz 46,51
2. OSP Krzyżanowice 49,66
3. OSP Łany 46,44 + 5 pk.
4. OSP Ostrożnica 55,85
5. OSP Pokrzywnica 62,08
Drużyny młodzieżowe
1. OSP Bieńkowice 40,25
2. OSP Przewóz 41,80
3. OSP Tworków 44,96
4. OSP Pietrowice Wlk. 46,50
5. OSP Bojanów 57,13
6. OSP Pokrzywnica 57,45
Dzieci:
1. OSP Bieńkowice 36,60
2. OSP Krzyżanowice 38,09
3. OSP Krzyżanowice I 38,30
4. OSP Tworków 39,25
5. OSP Przewóz II 48,47
6. OSP Pokrzywnica 56,95
7. OSP Przewóz I 57,22
8. OSP Bojanów 57,35
9. OSP Bojanów 62,62
Drużyna dziewczęca
1. OSP Zabełków 55,21

(tb)

dopingowali najmłodsze drużyny dziecięce, które dzielnie
i z zapałem wykonywały swoje
zadania.
Po ustawieniu sikawki przy
basenie z wodą, startujące w zawodach drużyny kolejno stawały na starcie. Po pokonaniu toru
przeszkód strażacy „siłą mięśni”
uruchamiali zabytkową pompę i strumieniem wody podawanym z prądownicy przewracali „ognik”. W tej konkurencji
o czasie wykonania ćwiczenia
decydowała nie tylko siła, ale
przede wszystkim zgranie całego zespołu.
Dyplomy, puchary, medale
oraz nagrody wręczali starosta
Grzegorz Swoboda, wójt Grzegorz Utracki, komendant powiatowy PSP Jarosław Ceglarek, komendant gminny OSP

Krystian Jobczyk i prezes OSP
Bieńkowice Walter Witeczek.

WYNIKI ZAWODÓW
Mężczyźni:
1. OSP Tworków 33,22
2. OSP Bieńkowice 36,32
3. OSP Krzyżanowice 39,52
4. OSP Zabełków 40,31
5. OSP Tworków II 45,43
6. SDH Dobroslavice 49,03
7. OSP Przewóz 36,95 + 15 pk.
8. OSP Bojanów 44,28 + 10 pk.
9. OSP Pokrzywnica 51,12 + 5 pk.
10. SDH Kobierice 57,28
11. OSP Ostrożnica 57,72
12. OSP Wilkowice II 58,58 + 5 pk.
13. OSP Wilkowice I 67,00
14. SDH Ostrawa Plesna 67,31
15. OSP Pietrowice Wlk. 48,15
+ 35 pk.
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Gmina wsparła zakup

OGŁOSZENIE

RADIOWOZU IX

Rajd
Rowerowy
Gminy Krzyżanowice
i firmy ALAS Utex
24 sierpnia 2019 r.
ZBIÓRKA
godz. 12:30
przy Urzędzie
Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
REJESTRACJA
promocja@krzyzanowice.pl
32 419 40 50 wew. 131
lub osobiście w Urzędzie
Gminy Krzyżanowice
w biurze 21
Dzieci i młodzież do lat 18
obowiązkowo w kaskach
i pod opieką osoby dorosłej.

Krzyżanowice » Samorząd
gminy Krzyżanowice dołożył
z budżetu 35 tys. zł na zakup
nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach.
W samo południe, w czwartek
27 czerwca, przy Komisariacie
Policji w Krzyżanowicach nastąpiło oficjalne przekazanie kluczyków do samochodu.
W uroczystości wziął udział
m.in. wójt Grzegorz Utracki,

zastępca komendanta policji
w Raciborzu Krzysztof Żołądek, a także komendant miejscowego komisariatu nadkom.
Piotr Wądołowski.
To kolejny samochód dla
krzyżanowickich policjantów
współfinansowany przez samorząd gminy. Nowy radiowóz to
samochód hybrydowy marki Toyota Corolla. Obecnie policjanci
z komisariat w Krzyżanowicach

mają do dyspozycji cztery samochody – 2 oznakowane i 2 nieoznakowane.
Nowy radiowóz kosztował
103 tys. złotych. Samorząd
gminy Krzyżanowice i Komenda Wojewódzka Policji dołożyli
po 35 tys. zł. Resztę dofinansował WFOŚiGW w Katowicach.
(tb)

Regulamin dostępny na www.krzyzanowice.pl
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przekazania organizatorowi
karty udziału/udziału osoby niepełnoletniej do pobrania na stronie internetowej gminy

TRASA - ok. 40 km
Krzyżanowice – Buków – Lubomia – Syrynia – Nieboczowy – Rogów – Bluszczów – Odra
Olza – Gorzyce – Uchylsko – Olza – Zabełków/Nowy Dwór – Staw rekreacyjny firmy ALAS Utex
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INWESTYCJE,
modernizacje, remonty

Zadanie obejmowało wykonanie 10. miejsc postojowych
oraz chodników (dojść do przedszkola). Zakres prac obejmował
m.in.: rozbiórkę ogrodzenia oraz
wykonanie nowego ogrodzenia
systemowego, wykonanie nawierzchni brukowych.

Plac festynowy

Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu
przy świetlicy wiejskiej i placu
festynowym w Rudyszwałdzie.
Koszt inwestycji: 71.479,70 zł.
Zadanie obejmowało m.in.:
demontaż ogrodzenia, wykonanie pasa zieleni oraz nasadzeń,
roboty przygotowawcze, korytowanie, wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni
z wysiewki kamiennej, montaż
krawężników, zniwelowanie różnicy wysokości działki.
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cu zabaw, utwardzenie z kostki
brukowej, montaż nawierzchni
bezpiecznej z płyt gumowych pod
urządzenia placu zabaw, remont
istniejących urządzeń placu zabaw oraz montaż dodatkowego
elementu zabawowego, a także
montaż czterech ławek, kosza
na śmieci oraz stojaka na rowery.
Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na
2019 rok.
Info: Referat GP

Łączymy z energią

Krzyżanowice » W dniu 11 lipca 2019r. odbyło się spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy
Krzyżanowice dla mieszkańców
w ramach projektu ,,Łączymy
z energią’’ – montaż instalacji
OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu
Zachodniego Województwa
Śląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz

Budżetu Państwa. Podczas spotkania mieszkańcom przedstawione zostały ogólne założenia
projektu oraz zasady jego prawidłowej realizacji. Spotkanie
połączono z multimedialną prezentacją. Z terenu gminy Krzyżanowice realizowane będzie
48 wniosków w latach 2019-2021.
Po weryfikacji nieruchomości
okaże się czy będzie można
ubiegać się w naborach dodatkowych o dofinansowanie przez
osoby zainteresowane, które nie
złożyły wniosku do tego projektu. Jeżeli pojawi się taka możli-

Plac zabaw

Miejsca parkingowe

nie terenu przy przedszkolu
Zrealizowane zostało za- w Owsiszczach”.
danie pn. „ZagospodarowaKoszt inwestycji: 49.100,15 zł.

wość nabory będą ogłoszone na
oficjalnej stronie Urzędu Gminy
Krzyżanowice oraz Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego. W ramach projektu
został otwarty punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy
Krzyżanowice.

Kontakt:
(32) 41 94 050 wew. 142
oze.krzyzanowice@gmail.com
Punkt konsultacyjny: pokój
3,4 (na parterze Urzędu Gminy Krzyżanowice)
Godziny pracy:
Wtorek: 8.00-10.00
Czwartek: 15.00-17.00

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy
placu zabaw w Rudyszwałdzie”.
Koszt inwestycji: 25.463,23 zł.
Zadanie obejmowało m.in.:
wykonanie ogrodzenia wokół pla-

Smakowicie zakończył się polsko-czeski projekt
1. Akademia zdrowia i bezpieczeństwa – przeprowadzenie
warsztatów i prelekcji w 4 zakresach tematycznych: bezpieczeństwo, dietetyka, zdrowie, ruch.
2. Warsztaty i konkursy kulinarne – cykl eventów w Polsce i Czechach: „Spotkanie

Rudyszwałd » Konkursem kulinarnym zakończył się projekt
„Bezpieczny, aktywny i zdrowy
senior” realizowany przez gminę Krzyżanowice i czeskie Szylerzowice.
W środę po południu 26
czerwca w remizie w Rudyszwałdzie spotkały się najznamienitsze kucharki z kół gospodyń wiejskich gminy Krzyżanowice i reprezentacja czeskich
seniorów z Szylerzowic, aby zabłysnąć swoim kunsztem kulinarnym. Głównym zadaniem
konkursu był kluski, a do nich
różne dodatki – na słodko z owocami czy bardziej „wytrawnie”
z mięsem boczkiem i cebulką.
Działania kucharek doglądał
Michał Bałazy, kucharz, juror
międzynarodowych konkursów
kulinarnych oraz reprezentant
Polski podczas prestiżowych

wydarzeń kulturalnych i kulinarnych. W swoim dorobku ma
przygotowywanie potrawy podczas obchodów Diamentowego Jubileuszu panowania królowej Elżbiety II, gotował dla następcy tronu Bahrajnu, Szejka
Nassera bin Hamada Al. Khalifa, prezydentów Polski Lecha
Wałęsy i Bronisława Komorowskiego.
Michał Bałazy po degustacji,
wspólnie z komisją konkursową,
w skład której weszła również
tłumaczka polsko-czeska Anna
Musioł-Hetman oraz Czeszka
Růžena Nováčková komentował
najlepsze elementy dań przygotowanych przez każdą z grup.
Jurorzy doszli do wniosku, że
choć to konkurs, to jednak miejsca nie będą przyznawane, bowiem każda ekipa zasługuje na
wyróżnienie.

Na kulinarne spotkanie zawitali starosta Szylerzowic Radek Kania i wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, aby
pozdrowić uczestników i skosztować
Cały projekt „Bezpieczny, akz kuchnią śląską” – warsztaty i degustacja potraw – różtywny i zdrowy senior” polegał
nice i podobieństwo między
na organizacji wydarzeń, warszkuchnią śląskią w Polsce
tatów i spotkań o tematyce kua kuchnią śląską w Czelinarnej, zdrowotnej i bezpieczeństwa dla osób po 50. roku
chach. „Śląskie tradycje kulinarne XXI wieku” – wspólżycia. Grupą docelową projektu
ne przygotowywania potraw
są seniorzy z Polskiego Związoraz konkurs między uczestku Emerytów Rencistów i Innikami na najsmaczniejszą
walidów z Chałupek, Krzyżanowic i Tworkowa, członkinie Kół
potrawę kuchni śląskiej.
Gospodyń Wiejskich z terenu 3. Wydanie folderu kulinarnego,
zawierającego przepisy polgminy Krzyżanowice oraz seniorzy czeskiej z miejscowości
skiej i czeskiej kuchni śląskiej.
Szylerzowice.

Projekt podzielony był na
trzy działania:

Gmina Krzyżanowice otrzymała na cały projekt unijne
dofinansowanie w wysokości
62.696 zł.
Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0
/16_013/0001604 pn. „Bezpieczny,
aktywny i zdrowy senior” jest
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach
„Funduszu Mikroprojektów
2014-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie INTERREG
V-A Republika Czeska – Polska
(tb)
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Absolutorium za rok 2018

Podczas sesji 19 czerwca
radni przyjęli raport o stanie
gminy Krzyżanowice, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za
2018 rok i jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy
Grzegorzowi Utrackiemu.
Wójt w swoim przemówieniu
podziękował radnym, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych, jednostkom
pomocniczym czyli sołectwom
i sołtysom – za realizację zadań
zaplanowanych w budżecie gminy i dobrą współpracę, podkreślając, że prawidłowa realizacja
budżetu to zasługa wielu osób.
Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami publicznymi można było w 2018 roku wykonać wiele zadań. Wójt gminy
zwrócił uwagę, że tak szeroki
zakres inwestycji udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków krajowych i unijnych, które z sukcesem udaje
się gminie pozyskać.

NAJWAŻNIEJSZE
ZADANIA
DOFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW KRAJOWYCH:

 Stabilizacja osuwiska w Krzyżanowicach (roboty dodatkowe) – dofinansowana z budżetu państwa w ramach
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys.
383.227,00 zł, (koszt zadania
515.579,03 zł),
 remont mostu na ul. Słonecznej w Rudyszwałdzie
– dofinansowany z budżetu
państwa w ramach środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wys.
105.296,00 zł – (koszt zadania 126.244,24 zł),
 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Roszków-Rudyszwałd dofinansowana z FOGR w wys.
247.500,00 zł, (koszt zadania
750.202,22 zł),
 remont rowów melioracyjnych w Tworkowie – dofinansowany z budżetu państwa
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 90.590,00 zł
– (koszt zadania 90.594,63 zł),
 budowa budynku z dwoma
mieszkaniami socjalnymi
w Tworkowie – dofinansowana z Banku Gospodarstwa
Krajowego w wys. 76.930,59 zł
(koszt zadania 252.264,42 zł),
 zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z budżetu państwa

– Fundusz Sprawiedliwości
w wys. 111.456,18 zł (koszt
zadania 115.042,00 zł),
 zakup aktywnych tablic na
wyposażenie szkół z budżetu państwa w wys. 69.992,00
zł (koszt zadania 87.490 zł),
 utworzenie Klubu Senior+
dofinansowany z budżetu
państwa w wys. 143.870,23 zł
(koszt realizacji 182.704,43 zł),
 projekt Otwarte Strefy Aktywności – budowa siłowni
plenerowych w Bieńkowicach i Krzyżanowicach – dofinansowanie z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu
w wys. 71.561,18 zł (koszt zadania 149.237,23 zł),
 zagospodarowanie centrum
Bolesławia (przy przedszkolu) z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Inicjatyw
Lokalnych w wys. 17.978,00 zł
(koszt zadania 38.178,14 zł),
 budowa placu zabaw i wyposażenie świetlicy w Rudyszwałdzie z udziałem
środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych
w wys. 39.151,00 zł (koszt zadania 107.989,40 zł).

PROJEKTY
ZREALIZOWANE
Z DOFINANSOWANIEM
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 Ready to help – system
wspólnej ochrony gmin granicznych – dofinansowany
z INTERREG V-A – wartość wydatków w 2018 roku
– 1.060.433,29 zł, (dofinansowanie 869.697,73 zł),
 Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności – rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z
pracami zabezpieczającymi
– dofinansowany z INTERREG V-A – wartość wydatków w 2018 roku 2.769.374,82
zł (całkowita wartość projektu około 3.936.106 zł),
 Udostępnienie Odry i Olzy
– budowa odcinków ścieżek rowerowych w Chałupkach i Zabełkowie dofinansowany z INTERREG V-A
– wartość wydatków w 2018
roku 497.216,01 zł (całkowita wartość projektu około
1.072.635,31 zł),
 projekt Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin
dofinansowany z INTERREG V-A – wartość wydat-

ków w 2018 roku 8.966,06 zł
(całkowita wartość projektu
20.661,92 zł),
 Współpraca, rywalizacja,
integracja – spotkanie muzyczne mieszkańców gminy,
prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych
utworów – 10 lat Orkiestry
Dętej Gminy Krzyżanowice dofinansowanie z PROW
(12.446,98 zł),
 projekt W zdrowym ciele
zdrowy duch Erasmus+ (SP
w Tworkowie – 60.079,79 zł),
 projekt Między kulturami
Erasmus+ (SP w Chałupkach – 2.238,83 zł),
 projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego „Drugiemu człowiekowi” (3.062,36 zł),
 projekt W poszukiwaniu
minionego czasu – dofinansowany z INTERREG V-A
(32.754,61 zł),
 projekt Wiedza, umiejętności
i kompetencje – cykl zajęć
edukacyjnych i edukacyjno
– terapeutycznych w Gminie
Krzyżanowice realizowany
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO (36.780,49 zł),
 projekt Szlakiem Rodu
Rothschildów dofinansowany z INTERREG V-A
(122.547,01zł),
 projekt Partnerstwo i rozwój – 20 lat współpracy
gmin partnerskich dofinansowany z INTERREG V-A
(84.955,51 zł).

NAJWAŻNIEJSZE
ZADANIA WYKONANE
ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Z własnych środków wykonano m.in.: przebudowę ul. Polowej i Relaksowej w Chałupkach (1.034.329,79 zł), utwardzenie sięgacza ul. Społecznej w Bolesławiu (33.206,95 zł),
przebudowę ul. Krótkiej w Roszkowie (98.438,18 zł), dokumentację do przebudowy ul. Cichej
w Rudyszwałdzie (9.840 zł), dokumentację na przebudowę Pomnikowej i części ul. Słonecznej w Roszkowie (16.605 zł),
wyremontowano salę gimnastyczną (32.161,51 zł) oraz wykonano remont dachu na łączniku przy sali gimnastycznej
(18.500 zł) w szkole podstawowej w Tworkowie, remont pomieszczeń na piętrze w budynku ZSP w Owiszczach (30.500 zł),
malowanie sali oraz wymiana
podłogi w kuchni w przedszkolu
w Nowej Wiosce (15.000 zł), wy-

Nowe ceny wody

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nr GL.RET.070.7.179.2018.
EK z dnia 16 maja 2018 r. Zatwierdzona taryfa obowiązywać
będzie do dnia 28.06.2020 roku.
_______
Przedsiębiorstwo Wodocią- we zaopatrzenie w wodę i zbiogowo-Kanalizacyjne Górna Od- rowe odprowadzenie ścieków
Treść decyzji oraz taryfy dora sp. z o.o informuje, że od dnia na terenie gminy Krzyżanowi29.06.2019 r. obowiązują nowe ce, zatwierdzone decyzją orga- stępne są na stronie www.gorceny i stawki opłat za zbioro- nu regulacyjnego – Państwowe naodra.bip.org.pl
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mieniono okna i parapety w sali
zabaw w Roszkowie (17.050 zł),
zakupiono defibrylator na wyposażenie karetki pogotowia
w Krzyżanowicach (59.700,80 zł),
kontynuowano prace mające na
celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze (17.978,57 zł), umocniono
skarpy na rowie w Nowej Wiosce (19.264,26 zł), kontynuowano umocnienie skarp na potoku w Roszkowie (34.539,88 zł),
udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.121.780 zł dla mieszkańców gminy na realizację Programu Ograniczania Niskiej
Emisji (421.780 zł ze środków
własnych,pozostałe z WFOŚiGW), wykonano parking w Rudyszwałdzie (117.966,37 zł), wykonano dokumentację na wymianę źródła ciepła i przebudowę kotłowni w budynku hotelu
„Zamek” w Chałupkach (10.645
zł), zakupiono nieruchomość
w Bieńkowicach (113.600 zł)
i wykonano wyburzenie budynku w celu przygotowania terenu
pod przyszłe zagospodarowanie centrum w Bieńkowicach
(121.186 zł), zakończono budowę nowej remizy w Rudyszwałdzie (łączna wartość zadania
1.907.151,28 zł, w 2018 roku wydatkowano 1.239.803,34 zł).
Udzielono dotacji dla Powiatu Raciborskiego na prace przy
drogach powiatowych na terenie gminy (99.968,16 zł) – ogólna wartość wykonanych prac
199.936,32 zł. Udzielono również
pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na przewozy pasażerskie o charakterze
użyteczności publicznej na trasie Chałupki – Wodzisław Śląski
w wysokości 20.000 zł.
W sołectwie Krzyżanowice
kontynuowane są prace scaleniowe ze środków unijnych,
jakie pozyskało Starostwo Powiatowe z Urzędu Marszałkowskiego. Na przełomie roku 2018
/2019 została podpisana umowa
na roboty scaleniowe w sołectwie Roszków (wartość zadania
ok 5.500.000 zł).
Skala i różnorodność zadań
przekłada się odpowiednio na
zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych. Na 31
grudnia 2018 roku plan dochodów wynosił 44.209.574,09 zł, zaś
plan wydatków 49.943.526,65 zł.
Dochody wykonano w wysokości 45.581.316,05 zł. Wykonanie
dochodów w wyższej wysokości niż planowano jest związane z wpływem w grudniu
OGŁOSZENIE

2018 roku dofinansowania do
realizacji projektu „Ready to
help”, które zostało zaplanowane w budżecie na 2019 rok.
Wydatki wykonano w wysokości 46.699.007,82 zł. Rok sprawozdawczy zakończył się deficytem w wysokości 1.117.691,77 zł
(przy planowanym deficycie
5.733.952,56 zł), pokrytym częściowo z pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach i nadwyżki z lat
poprzednich. Wydatki majątkowe stanowią 22,54 % wszystkich
wykonanych wydatków.
Szacując corocznie poziom
dochodów z określonych, niezmiennych źródeł i mając świadomość konieczności ponoszenia stałych, obligatoryjnych wydatków bieżących, gmina Krzyżanowice prowadzi rozważną
politykę kredytową. Aktualna
wysokość zobowiązań z tytułu
pożyczek nie ogranicza i nie
wpływa negatywnie na możliwość inwestowania w przyszłości. Spłaty zaciągniętych
pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. W 2018
roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 241.874,49 zł z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej
w 2016 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Stan zadłużenia gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 864.827,09 zł.
Wójt przypomniał, że realizacja budżetu gminy to nie tylko
inwestycje i remonty, to także
utrzymanie na odpowiednim
poziomie szkół i przedszkoli,
funkcjonowanie pomocy społecznej, zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, to także organizowanie i inicjowanie szeroko rozumianej działalności
kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej. To wiele innych przedsięwzięć – m.in.
dotacje z konkursów ofert dla
klubów sportowych, stacji CARITAS, kół emerytów. To również program ograniczania niskiej emisji, dotacje na usuwanie azbestu, dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej. Wszystkie
te działania podejmowane są
w celu poprawy jakości życia
naszych mieszkańców.
Raport o stanie gminy Krzyżanowice dostępny jest na http://bip.krzyzanowice.pl w zakładce Dane Publiczne.
(tb)

PRACA DLA OPIEKUNA
w autobusie dla dzieci
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie poszukuje osoby chętnej do
podjęcia pracy od 1 września 2019 r. w charakterze opiekuna
w autobusie dla dzieci dowożonych do szkoły w Bieńkowicach.

KRÓTKO
24 czerwca

Wójt gminy uczestniczył w Zgromadzeniu Wspólników PWK Górna Odra
w Tworkowie.
Sekretarz gminy uczestniczyła w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

25 czerwca

W Konsulacie Polskim w Ostrawie
odbyło się robocze spotkanie nt. Intermodalnych terminali logistycznych
na obszarze Polski, Czech i Słowacji. Podczas spotkania wójt Grzegorz Utracki przedstawił stanowisko gminy Krzyżanowice nt. dogodnych warunków dla ich lokalizacji
w naszej gminie oraz gminie Racibórz
– w związku z planami rozwoju transportu rzecznego.

26 czerwca

W Urzędzie Gminy wójt Grzegorz
Utracki spotkał się ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Łukaszem Konarzewskim.

27 czerwca

Odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Społecznej SP ZLA, na którym omawiano sprawy bieżące dotyczące
służby zdrowia.
Wójt gminy uczestniczył w przekazaniu nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach, współfinansowanego przez gminę Krzyżanowice w kwocie 35 tys. zł.

1 lipca

W Katowicach wójt gminy oraz starosta raciborski spotkali się z marszałkiem woj. śląskiego w sprawie możliwości pozyskania kolejnych środków na realizację zadań gminnych
i powiatowych.

2 lipca

Odbyła się narada dyrektorów szkół
i przedszkoli funkcjonujących na terenie naszej gminy, na której podsumowano rok szkolny 2018/2019.
W spotkaniu uczestniczył wójt gminy.

4-5 lipca

W Siewierzu odbył się Konwent Samorządów pow. raciborskiego, w którym uczestniczył wójt gminy.

10 lipca

Wojewódzka Komisja ds. szacowania
skutków klęsk żywiołowych przeprowadziła weryfikację zgłoszonych
szkód powstałych po nawalnych opadach w dniu 7 czerwca br.

11 lipca

W Urzędzie Miasta w Raciborzu odbyło się spotkanie przedstawicieli przygranicznych gmin leżących w biegu
Odry z delegacją Zarządu Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście SA, na
którym omawiano sprawy rozbudowy
Odrzańskiej Drogi Wodnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: pełnomocnik
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, prezydent Raciborza
Dariusz Polowy oraz wójt gminy Grzegorz Utracki.

W Urzędzie Gminy wójt Grzegorz
Utracki spotkał się z szefami organizacji społecznych oraz sołtysami gminy Krzyżanowice w sprawie organizacji zbliżających się imprez i wydarzeń.

12 lipca

Wójt gminy spotkał się z przedstawicielem Wyższej Szkoły Humanitas
w sprawie dalszej współpracy.

Wójt Grzegorz Utracki spotkał się
z wicestarostą Markiem Kurpisem
w sprawie wprowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach.

19 lipca
Kontakt pod numerem: 32 419 62 87
lub w siedzibie GZOKSiT, ul. Zamkowa 48, 47-451 Tworków.

Na Zamku Piastowskim w Raciborzu
zastępca wójta gminy Krzyżanowice
Wolfgang Kroczek uczestniczył w obchodach Święta Policji.
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Otwarcie Granicznych Meandrów Odry
– doroczny spływ kajakowy

Chałupki/Bogumin » Prawie
150 czeskich i polskich kajakarzy wyruszyło rano 29 czerwca
ze Starego Bogumina przez meandry Odry do Zabełków. Tym
wydarzeniem gmina Krzyżanowice i miasto Bogumin oficjalnie otwarli Graniczne Meandry
Odry, a tym samym sezon wodniacki.
Imprezie towarzyszyły dwie
pary rekonstruktorów z początku XIX wieku, bowiem 7 lipca
przypada 200. rocznica podpisania Protokołu Bogumińskiego, aktu prawnego systematyzującego kompleksową regulację rzeki Odry uznawanego za
początek procesu programowej
rozbudowy Nadodrza.
Przed spuszczeniem kajaków i pontonów na wodę, na
przystani w Starym Boguminie
odbył się „chrzest” wodniaków,
którzy po raz pierwszy ruszali na spływ. Potem wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
i wicestarosta Bogumina Lumir
Macura symbolicznie otworzy-

li specjalnym kluczem Meandry Odry i wszyscy ruszyli na
szlak wodny.
Po południu na starym przejściu granicznym zaplanowano
m.in. koncert Grzegorza Płonki,
rekonstrukcję scen z podpisania Protokołu Bogumińskiego,
koncert grupy muzycznej Mu-

zyKajaka oraz koncert-potańcówkę Dejcie pozór!
Otwarcie Granicznych Meandrów Odry – doroczny spływa kajakowy oraz popołudniowa impreza wpisują się w projekt „ODRAzu widać KULTURĘ!” jaki realizuje Regionalny
Instytut Kultury w Katowicach.

Wszystkie wydarzenia związane są również ROKIEM ODRY
2019 w województwie śląskim.
W wydarzeniach uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej.
(tb)

Sezon na mikroprojekty
Aktywni wśród przyrody

Jak likwidować rośliny
inwazyjne

Gmina Krzyżanowice wspólnie z czeską gminą Szylerzowice realizuje projekt pod nazwą Aktywni wśród przyrody.
W czerwcu przeprowadzono
wiele działań pobudzających
aktywność fizyczną. Były to zajęcia dla dorosłych i dla dzieci, w osobnych grupach, odbywały się w parku przy zamku
w Chałupkach oraz w Tworkowie – w parku przy ruinach zamku i na Hrozie. Pod opieką profesjonalnych instruktorów można
było uczestniczyć w relaksacyjnych ćwiczeniach jogi, aerobiku czy zumby, marszu Nordic
Walking i biegach przełajowych.
Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_013/0001146 pn. „Aktywni
wśród przyrody” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu
państwa w ramach „Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu
Silesia” w Programi Interreg
V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

W czerwcu zakończyła się
realizacja projektu nr CZ.11.4
.120/0.0/0.0/16_013/0000662 pn.
„Jak postępować z gatunkami
inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach” jest
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska
– Polska 2014 – 2020.
W dniu 06.06.2019 odbył się
pokaz likwidacji inwazyjnych
roślin na Meandrach Odry oraz
warsztaty, które prowadzili eksperci dr Karolina Olszanowska
– Kuńka i Wojciech Lewandowski. W ramach projektu wydane zostały publikacje metodologiczne „Postępowanie z inwazyjnymi gatunkami roślin” zawierające wytyczne dotyczące
zwalczania i ograniczania wy-

stępowania inwazyjnych gatunków rdestowców i barszczy oraz
ulotki informacyjne o inwazyjnych roślinach.

wych w Szylerzowicach w dniu
15.06.2016 w ramach projektu nr
CZ.11.4.120/0.0/16_013/0001605
pt. „Ludzie i kultura pogranicza
polsko-czeskiego” współfinanLudzie i kultura
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Repogranicza polskogionalnego oraz budżetu pańczeskiego
Klub kajakowy MEANDER stwa RP w ramach Programu
i KGW Krzyżanowice reprezen- Interreg V-A Republika Czeska
towali Gminę Krzyżanowice na – Polska 2014-2020.
festiwalu organizacji pozarządo-
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Najserdeczniejsze Diamentowe Gody
życzenia

zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek oraz zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki.
Wręczając małżonkom bukiet kwiatów i kosz z upominkami, złożyli jubilatom słowa
uznania i szacunku oraz życzyli

jeszcze wielu wspólnie przeżytych lat, zdrowia i pogody ducha,
w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców gminy, gratulując małżonkom tak długiego
i zgodnego pożycia.

Krystyna i Henryk Grud z Tworkowa

22 czerwca br. Pani Elżbieta
Koloska z Chałupek obchodziła w gronie najbliższych swoje 90. urodziny. Z tej okazji szanowną jubilatkę odwiedzili wójt
gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Doro-

Jubileusz 60-lecia zawarcia
związku małżeńskiego świętowali 29 czerwca bieżącego roku
państwo Krystyna i Henryk
Grud z Tworkowa. Z tej okazji
jubilatów odwiedzili wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
ta Dwulecki, wręczając bukiet i zastępca kierownika USC Dokwiatów oraz składając ciepłe rota Dwulecki.
i serdeczne życzenia – w imieWręczając małżonkom buniu własnym i lokalnej społecz- kiet kwiatów i kosz z upominności – wszystkiego co najlepsze kami złożyli gratulacje i wyraoraz jeszcze wielu wspaniałych zy uznania oraz szacunku za
lat w zdrowiu i pomyślności.
przeżycie tak pięknej i długiej

wspólnej drogi, życzyli jubilatom pogodnych lat życia w jak
najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, a także zrealizowania
wszystkich zamierzeń i planów
– w imieniu własnym i mieszkańców naszej gminy.
W tym samym dniu, 29
czerwca, jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali państwo Maria
i Stefan Rejek z Bieńkowic.
Dostojnych jubilatów odwiedzili

Maria i Stefan Rejek z Bieńkowic

Królowa jednej nocy

Wystawa malarstwa w Niemczech

Wójt gminy w porozumieniu
ze starostą wydelegował dwoje
malarzy z gminy Krzyżanowice, Barbarę Kaszę i Bernarda
Adamczyka, by reprezentowali powiat raciborski na polsko-niemieckiej wystawie sztuki
w niemieckim powiecie Elbe-Elster. Artyści zaprezentowali tam swoje pejzaże, również

te z naszej gminy. W wystawie uczestniczyło 26 artystów
z Niemiec i 4 z Polski (2 z powiatu raciborskiego i 2 z Nakła
nad Notecią). Wielu z tych twórców ma znaczący dorobek artystyczny, prezentowany w różnych galeriach europejskich.
W większości, przedstawiane
tam prace ukazywały nowocze-

sne nurty w malarstwie i kompozycji przestrzennej. Wystawa
odbywa się w dawnym folwarku, który jego właściciel przekazał grupie artystów z okolic
Doberlug-Kirchheim. Bardzo
ciekawie wyglądały prace zainstalowane w dawnych stodołach, stajniach i innych obiektach zaadaptowanych do celów
wystawienniczych. W wernisażu uczestniczyło około 200 osób,
m.in. przedstawiciele miejscowych władz oraz partnerskich
powiatów z Polski iźNiemiec.
Przez najbliższy rok wystawione obrazy i rzeźby będą
prezentowane na kilku wystawach w Niemczech i Polsce.
Nasi malarze (Barbara Kasza
i Bernard Adamczyk) zwiedzili
również drezdeński pałac Zwinger ze znaną Galerią Dawnych
Mistrzów, muzeum porcelany
oraz klasztor cystersów w Do-

berlug. Nawiązali również kontakty z niemieckimi artystami.
Zainteresowanych twórczością naszych malarzy odsyłamy
do internetu na ich strony i na
Facebooka, gdzie systematycznie publikują swoje prace i informują o aktualnych wystawach.
Faustyna Adamczyk

Podróże małe i DUŻE

w chałupeckim kole emerytów.
O Mosznej krąży wiele legend i w każdej z nich, podobno, tkwi ziarnko prawdy. Zawiła
jest również historia powstania
budowli, która zawdzięcza swój
ostateczny kształt rozciągniętym na kolejne stulecia etapom
prac. Słynący z 99 wież i 365 pomieszczeń zamek swym niesamowitym urokiem i bajkową architekturą, a także rozległym
parkiem z kilkusetletnimi dębami i lipami sprawia ogromne wrażenie.
Lato Kwiatów w Otmuchowie – w tym roku już 47. edycja – rozpoczyna się tradycyjBajkowy zamek w Mosznej chowie – tak zaplanowali swo- nie korowodem kwiatowym, któoraz Lato Kwiatów w Otmu- ją wycieczkę seniorzy zrzeszeni ry najlepiej oglądać na Rynku.

Impreza każdego roku przyciąga do miasta tysiące turystów,
w tym i seniorów z naszej gminy.
Podczas tego święta można było oglądać różne wystawy kwiatowe, a na zamku otmuchowskim wystawę kompozycji kwiatowych. Na kiermaszu roślin miłośnicy kwiatów kupowali różne
ciekawe okazy. Poza tym było
mnóstwo stoisk z wyrobami rękodzielniczymi, no i oczywiście
ze „swojską” gastronomią.
Z wycieczki seniorzy wrócili
zmęczenie, ale zadowoleni – nie
trzeba wyjeżdżać w egzotyczne
kraje, aby zobaczyć coś ciekawego i pięknego.
(tb)

Królowa jednej nocy, czyli
Epiphyllum to kaktus rodem
z tropikalnych dżungli, który
cudownie zakwita, zachwycając swoim pięknem tylko przez
jedną noc, po to, by przed świtem zwiędnąć.
Ten piękny kwiat wyhodowała pani Elfriede Cwik-Głuchnik
z Bieńkowic i udało się jej go
sfotografować zanim kwiaty
zwiędły.
Pani Elfride jest miłośniczką wszelkich kwiatów. Parapety w domu zastawione są orchideami, amarylisami, a na
zewnątrz są surfinie. W ogrodzie zaś przepięknie rosną okazałe dalie, lilie i różnokolorowe

mieczyki. Przez długie lata pani
Elfriede dekorowała bieńkowicki kościół swoimi kompozycjami
kwiatowymi.
(tb)
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ABSOLWENCI Gimnazjów
Gimnazjum w Chałupkach: Kacper Kaczor, Łukasz Paskuda, Kacper Madeja, Michał Matuszek, Kuba Pocztowski,
Marcin Warzeszka, Wiktor Badewicz, Wiktor Kłos, Filip Jabłoński, Nikodem Wolnik, Julia Karapulka, Alicja Bilik, Oliwia
Wojciechowska, Amelia Ordon, Julia Studniczek, Simona Smołka, Viktoria Tomalewicz, Julia Koprek, Natalia Klon, Emilia
Gładki, Piotr Jantoń, Mateusz Kozimor
Wychowawca – mgr Piotr Rybarz, nauczyciel wspomagający – mgr Marzena Błaszczok

Gimnazjum w Bieńkowicach: Karolina Bedrunka, Zuzanna Ćmok, Laura Foltys, Patryk Hoszycki, Robert Karpisch,
Wiktoria Kubala, Wiktor Panek, Łukasz Pytlik, Krzysztof Staniczek, Oliwia Stuchły, Julia Tomaszek, Mateusz Wojtaszek.
Wychowawca – mgr Alicja Stanek

Gimnazjum w Tworkowie: Fabian Białas, Julia Biela, Łukasz Buba, Justyna Bulenda, Wiktoria Chudecka, Paulina
Goryl, Paweł Grud, Emilia Grzenia, Jakub Jeremiasz, Błażej Klimaszka, Kacper Mrozek, Piotr Pudzich, Tomasz Somerla,
Krzysztof Stuchły, Joanna Zygar.
Wychowawca – mgr Anna Majer-Krupa

Nagrody dla wyróżniających się
Gimnazjum w Krzyżanowicach klasa 3 A: Oliwer Błaszczok, Daria Borowska, Michał Czerny, Kamil Długosz, Kamila
Huptaś, Justyna Kamradek, Magdalena Karnówka, Jakub Koneczny, Klara Krupa, Sandra Kuśka, Kamila Nowak, Dawid
Pawela, Michał Pitrasz, Tomasz Pitrasz, Kamil Staniczek, Fabian Wolny, Michał Fulneczek, Zofia Organiściak
Wychowawca – mgr Anna Rostek

Gimnazjum w Krzyżanowicach klasa 3 B: Martyna Bujak, Kamila Harazim, Amelia Kolorz, Patrycja Krupa, Adam
Kuschnik, Justyna Latton, Marta Organiściak, Mateusz Pientka, Dawid Prusik, Marta Sabalczyk, Samuel Staś, Karol
Targacz, Filip Tkaczyk, Kacper Warchoł, Karol Wystyrk.
Wychowawca – mgr Ewa Kuczera

ABSOLWENTÓW
Wójt gminy Grzegorz Utracki
przyznał doroczne wyróżnienia
najlepszym absolwentom gimnazjów, oraz po raz pierwszy
ósmoklasistom, absolwentom
szkół podstawowych, z terenu
gminy Krzyżanowice.
Wyboru – spośród kandydatów zaproponowanych przez
dyrektorów szkół – dokonała
komisja powołana przez wójta
gminy Krzyżanowice na podstawie regulaminu zaopiniowanego przez Młodzieżową Radę
Gminy oraz dyrektorów szkół.
Kryteria wyboru najlepszych
absolwentów uwzględniały wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach i zawodach, a także aktywną postawę społeczną.
Tytuł „Gimnazjalisty roku
2018/2019”, za znakomite wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie
gminy oraz aktywność społeczną, otrzymali: Julia Tomaszek

Laura Matuszek
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ABSOLWENCI Szkół Podstawowych
SP w Bieńkowicach: Patrycja Bedrunka, Paulina Cwik, Daria Gaida, Agnieszka
Herzog, Zofia Krakowczyk, Małgorzata Kubny, Magdalena Laube, Kamil
Martynus, Michał Modlich, Natalia Mrowiec, Żaneta Piechula, Rafał Piskorz,
Emilia Popela, Martyna Sochacka, Dawid Sochacki, Kacper Studniczek, Alan
Tomaszowski, Kinga Wyleżoł, Paulina Macion.
Wychowawca – mgr Izabela Glenc-Porwoł

SP w Chałupkach: Laura Matuszek, Kinga Otawa, Wiktoria Fidler, Dawid
Nadstawa, Bartosz Głombica, Łukasz Pobidyński, Julia Drzazgowska, Alicja
Wydra, Kacper Rybarz, Zuzanna Pacia, Wioletta Kasza, Paulina Sedlaczek,
Oliwia Rachubik, Julia Zysiak.
Wychowawca – mgr Maria Gołąbek

SP w Tworkowie: Sandra Czuraj, Natalie Grüner, Aleksandra Kasza, Sarah
Malcharek, Izabela Mańczyk, Karolina Michna, Martina Michna, Marek
Miensopust, Vanessa Mlak, Kamil Mrowie, Laura Pawlik, Julia Pietrasz, Aneta
Siegmund, Wojciech Widera, Dominik Więcek, Grzegorz Wojtek.
Wychowawca – mgr Agnieszka Keller

SP w Krzyżanowicach: Natalia Bujak, Kamil Cziuraj, Karolina Foitzik, Kamil
Fulneczek, Dawid Halamoda, Robert Krupa, Michał Kühn, Dawid Pawełek,
Karolina Pawlar, Oliver Pientka, Natalia Piprek, Oliwia Piszczan, Oliwia Siwoń,
Weronika Solich, Marcin Szejok, Igor Wilaszek.
Wychowawca – mgr Ilona Cieślik

SP w Krzyżanowicach: Kamil Bartsch, Sybilla Bulenda, Monika Chrzelewska,
Szymon Długosz, Agata Fichna, Kinga Fichna, Amelia Fojcik, Kinga Kimmel,
Julia Krakowczyk, Wiktor Krupa, Artur Liszka, Kacper Michna, Monika Pawełek,
Wiktoria Pieczka, Łukasz Szuła, Tomasz Wierzbicki.
Wychowawca – mgr Małgorzata Humeniuk

SP w Zabełkowie: Tobiasz Bolik, Arkadiusz Blokesz, Karolina Duda, Wiktoria
Gładki, Agata Grygarczyk, Natalia Kupka, Paweł Koprek, Jakub Krakówka,
Agata Pawełek, Patrycja Szuła, Szymon Trzęsimiech, Rafał Janik, Bartłomiej
Kuczok.
Wychowawca – mgr Katarzyna Niewęgłowska

Błażej Klimaszka, Justyna Bulenda, Łukasz Buba

Tomasz Pitrasz

Julia Krakowczyk

Agnieszka Herzog

Julia Tomaszek

Robert Karpisch

Sarah Malcharek, Wojciech Widera, Natalie Grüner

i Robert Karpisch z Gimnazjum w Bieńkowicach, Tomasz
Pitrasz z Gimnazjum w Krzyżanowicach oraz Justyna Bulenda,
Błażej Klimaszka i Łukasz Buba
z Gimnazjum w Tworkowie.
Tytuł „Absolwenta roku
2018/2019” otrzymali: Agnieszka Herzog i Emilia Popela z SP
w Bieńkowicach, Laura Matu-

szek z SP w Chałupkach, Julia
Krakowczyk z SP w Krzyżanowicach oraz Sarah Malcharek,
Natalie Grüner i Wojciech Widera z SP w Tworkowie.
Nagrody zostały wręczone
podczas komersów gimnazjalistów i ósmoklasistów.
(tb)

Emilia Popela
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Meander Orient Express Dzień bez komputera

Chałupki » Ponad setka dzieciaków z ośrodków pomocowych
ze Ślaska, w tym grupa z gminy
Krzyżanowice oraz grupa czeskich dzieci, spędziła weekend
– 29 i 30 czerwca – w obozowisku
nad Odrą w Chałupkach.
To szósta edycja Meander
Orient Express. Pierwsze dwa
spływy przeznaczone były dla
mniej lub bardziej doświadczonych wodniaków, miały charakter współzawodnictwa. Od czterech lat Klub Kajakowy Meander, działający przy LKS Chałupki, zaprasza na weekend
dzieci, które z różnych powodów nie będą miały możliwości
spędzenia gdzie indziej wakacji.
Ponieważ w lipcu br. mija 200.
rocznica podpisania Protokołu
Bogumińskiego (aktu prawnego
systematyzującego kompleksową regulację rzeki Odry) uczestnicy Meander Orient Express
postanowili włączyć się do do
działań gminy Krzyżanowice
i Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.
W związku z tym tegoroczny Meander Orient Express

skoncentrował się na kulturze.
W sobotę od samego rana trwały warsztaty teatralne i taneczne,
były zajęcia w charakteryzatorni
i przymierzanie kostiumów. Po
południu kajakowa grupa Meander z uczestnikami MOE 2019
wystawiła sztukę teatralną na
wodzie, inspirowaną sceną podpisania Protokołu Bohumińskiego. To był atrakcyjny dzień pełen
wrażeń – seria koncertów muzycznych i pokaz dronów, a na
zakończenie dnia ognisko.
W niedzielę dla dzieciaków
był spływ meandrami Odry
z Chałupek do Zabełkowa
z przerwą na piknik przy wie-

ży widokowej.
Wszystkie te działania, warsztaty i zabawy oraz spływ odbywały się pod okiem doświadczonych instruktorów. Każda grupa
miała swoich opiekunów, z którymi przyjechała. Ponadto opiekę nad tak liczną dziatwą sprawowali wolontariusze, również
z gminy Krzyżanowice.
Organizatorem wydarzenia był Klub Kajakowy Meander, przy pomocy finansowej,
logistycznej i sprzętowej gminy
Krzyżanowice.
(tb)

Chałupki » W Chałupkach
miejscowy klub sportowy i rada
sołecka, wspierane przez panie
z KGW zorganizowali 6 lipca festyn rodzinny pod hasłem „Czas
bez komputera”. Był to dzień
poświęcony realnym, a nie wirtualnym kontaktom z najbliższymi i naturą.
Festyn rodzinny rozpoczął
się emocjami sportowymi. Ra-

no na boisku w mini turnieju
piłkarskim zmierzyły się drużyny żaków rocznik 2010 i młodsi
– drużyna z Chałupek, młodzi
zawodnicy akademii piłkarskiej
Górnika Zabrze trenujący w Syryni oraz drużyna MKS gmina
Lubomia. Mali piłkarze mimo
upału dawali z siebie wszystko.
Pozytywnego dopingu wśród kibiców na trybunach nie brako-

wało do końca. Po meczu wszyscy zawodnicy zostali poczęstowani pizzą i lodami.
Po południu były różne konkursy, gry i zabawy z Minionkiem. Grupa teatralna z miejscowej świetlicy wystawiła
przedstawienie p.t. „Kopciuszek z inkszej bajki”, a na scenie zaprezentowały się uzdolnione wokalnie młode talenty.
Poza tym były różne pouczające pokazy. Strażacy z Chałupek
zaprezentowali jak gasi się pożar,
a potem dzieci mogły zobaczyć
wyposażenie samochodu bojowego. Natomiast ratownicy medyczni uczyli jak udzielić pierwszej
pomocy osobie dorosłej i dziecku.
Festyn rodzinny „Czas bez
komputera” był dofinansowany z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie
Gminy w Krzyżanowicach.
(tb)

Dni Rudyszwałdu

Rudyszwałd » Podczas dwudniowego festynu, 13 i 14 lipca, bawili się mieszkańcy Rudyszwałdu i okolicznych miejscowości. Pierwszy dzień festynu rozpoczął się meczem piłki
nożnej „ministranci vs oldboje”. Minimalnie lepsi okazali się
młodzi piłkarze, którzy pokonali oldbojów w rzutach karnych.
Potem była zabawa taneczna
– najwytrwalsi opuszczali „parkiet” o czwartej nad ranem.
Niedzielne popołudnie rozpoczął program artystyczny
w wykonaniu dzieci z połączonych świetlic z Rudyszwałdu,
Chałupek i Zabełkowa, które
przygotowały do występów panie Iweta Farana, Małgorzata Billy i Małgorzata Okrent.
W programie znalazły się pio-

Gwiazdą niedzielnego programu byli Brygida i Robert
Łukowski. Duet wykonuje autorskie piosenki- melodyjne, nastrojowe, a także żywiołowe, nadające się do słuchania i do tańca, od klasycznych szlagierów,
poprzez muzykę pop, ballady,
aż po muzykę dance.
Wieczorem strażacy z Rudyszwałdu zaprezentowali swój
wóz bojowy. Dużą atrakcją była
dla dzieci możliwość obejrzenia
i zajrzenia do środka samochodu strażackiego. Każdy też mógł
spróbować lać wodę z sikawki
strażackiej. Okazało się, że nie
jest prostą rzeczą utrzymać sisenki i tańce oraz przedstawie- kawkę podczas akcji gaśniczej, nie da rady nakierować wodę
nie pt. „Kopciuszek z inkszej bowiem strumień wody jest bar- na ogień.
bajki”.
dzo mocny i ten, kto nie ma siły,
Potem mieszkańcy Rudyszwałdu i liczni goście z sąsiednich miejscowości bawili
się na zabawie tanecznej.
Bogato zaopatrzony bufet
oferował to, co najbardziej lubi
się jadać na tego rodzaju imprezach – potrawy z grilla. Były także słodkie wypieki przygotowane przez panie z KGW oraz napoje chłodzące i rozgrzewające.
Udane Dni Rudyszwałdu
to zasługa rady sołeckiej pod
kierunkiem nowej pani sołtys
Urszuli Błaszczok i miejscowych organizacji, które zgodnie współpracowały, aby wszyscy mogli się dobrze bawić.
(tb)

OGŁOSZENIE

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach"
Składamy najserdeczniejsze podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatnim pożegnaniu

Ś.P. Mariana Krzykała
Żona Maria oraz córka Daria z rodziną.
Dziękujemy za okazane wsparcie, słowa otuchy,
wieńce i kwiaty.
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Czerwiec w naszym przedszkolu Pożegnanie

STARSZAKÓW

Krzyżanowice » W czerwcu ZOO w Ostrawie. Wycieczka bardzieci z Przedszkola w Krzyża- dzo atrakcyjna, ciekawa, dzieci
nowicach, Nowej Wioski i z Rosz- zadowolone wróciły do domów.
kowa pojechały na wycieczkę do
11 czerwca odbył się w na-

szym przedszkolu festyn rodzinny. Wspólnie z rodzicami świętowaliśmy Dzień Matki i Ojca
oraz Dzień Dziecka. Festyn roz-

począł się występami dzieci, potem występy laureatów różnych
konkursów. Wśród atrakcji – malowanie twarzy, tatuaże, balony, piłki sumo, animatorzy na
szczudłach. Dzieci mogły bawić się na dmuchanym zamku,
uczestniczyć w zumbie.
18 czerwca odbyło się pożegnanie starszaków. Nasze
przedszkole opuściło 23 przedszkolaków. Absolwentom życzymy powodzenia w szkole. Na
tym zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019.

Krzyżanowice » Upływa szybko życie… za nami 4 lata wspólnego pobytu w przedszkolu
– wspólnych zabaw, zajęć i ważnych wyzwań. To czas, który pozostanie na długo w pamięci zarówno pracowników przedszkola jak i rodziców oraz dzieci.
18 czerwca w naszym przedszkolu miało miejsce uroczyste
pożegnanie starszaków. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor
witając wszystkich. Następnie
Jolanta Siegmund dzieci w odświętnych strojach
– Przedszkole dostojnie zatańczyły Poloneza.
w Krzyżanowicach W części artystycznej przedszkolaki podziękowały wierszami oraz piosenkami wszystkim pracownikom przedszkola.
Wzruszającą piosenką Dziękuję
Wam Mamo i Tato dzieci podziękowały rodzicom. W niejednym
oku zakręciła się łezka wzruszenia. Dzieci obdarowały wszystkich pracowników przedszkola
kwiatami, rodziców serduszkami oraz „liścikami”. Potem odbyło się wręczenie dyplomów,
książeczek i upominków.
Pani dyrektor razem z wychowawczynią osobiście podziękowały także wszystkim
pracownikom przedszkola
oraz rodzicom za miłą i owoc-

Poznajemy tajniki ciekawego zawodu
Zabełków » Do Przedszkola
w Zabełkowie zawitali niezwykli goście. Na plac przedszkolny przyjechała karetka, a wraz
z nią panowie wykonujący niezwykle ciekawy zawód, a mianowicie ratownicy medyczni. Dzieci były mile zaskoczone, gdyż
mogły zobaczyć pojazd oraz całe znajdujące się tam wyposażenie na własne oczy, a nie tylko
na obrazkach. Panowie ratownicy opowiadali na czym polega
praca ratownika medycznego,
przypomnieli numery alarmowe, jak zachować się w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia oraz
pokazywali sprzęty, którymi na
co dzień posługują się w swojej
pracy. Dziękujemy firmie FIREMED za przeprowadzenie
pokazu medycznego.

OGŁOSZENIE

Info: Przedszkole Zabełków

Urocze czworonogi w przedszkolu…
Zabełków » W czerwcu przedszkolaków w Zabełkowie odwiedzili specjalni goście: Berni
i Lucky wraz ze swoimi opiekunkami. W czasie spotkania dzieci
miały okazję dowiedzieć się jaką rolę odgrywa pies w społeczeństwie. Uczyły się jak bezpiecznie i odpowiedzialnie postępować z psem. Początkowo,
oswajając się z czworonogami,
przedszkolaki mogły je dokładnie obejrzeć – jakie ma łapy, uszy,
oczy i ogon. Dotykając sierści
potrafiły określić, czy jest ona
szorstka czy miękka, długa czy
krótka oraz określić jej barwę:

jasna czy ciemna. Pieski zaprezentowały kilka sztuczek: szczekanie na komendę, podskakiwanie, potrafiły również liczyć, co
wzbudziło niezwykłe zdumienie
dzieci. Takie spotkanie pozwoliło przełamać lęk przed czworonogami i pogłębić kontakt przez
podejście do psa i pogłaskanie.
Bezpośredni kontakt ze zwierzętami buduje również poczucie
bezpieczeństwa. Zajęcia te dostarczyły dzieciom wiele pozytywnej energii. Bardzo miło będziemy wspominać to spotkanie.
Info: Przedszkole Zabełków

ną współpracę.
Na tym miała się zakończyć
część artystyczna, a tu niespodzianka. Dzieci z serduszkami
w takt muzyki Time tu Say Goodbye podchodzą z podziękowaniami do swojej wychowawczyni,
a piosenką „Ja uwielbiam Ją….”
kończą swój występ. Po tym niezwykle wzruszającym występie
rodzice zaprosili wszystkich na
kawę i pyszne ciasta.
Coś się zaczęło, coś się skończyło, ale najważniejsze, że nam
razem dobrze było. Wszystkim
kochanym absolwentom i rodzicom życzę udanych wakacji,
a następnie powodzenia w szkole. Dziękuję za minione piękne 4 lata.
Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach
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Strażaccy oldboje w akcji

Owsiszcze » W tym roku to
drużyna gospodarzy – strażaków oldbojów z OSP Owsiszcze
– zdobyła Puchar swojego Prezesa w zawodach sportowo-pożarniczych.
Strażaccy seniorzy
z Owsiszcz pokonali rywali
z czasem 30,56 s. W sumie za-

wodnicy zwycięskiej drużyny
liczyli sobie 368 lat. Na drugim
miejscu uplasowała się drużyna OSP Roszków z czasem
33,49 s, starsza w sumie od zwycięzców o 10 lat. Trzecią lokatę
zajęła OSP Nowa Wioska (33,60
s) – najmłodsza drużyna startująca w zawodach.

Zawody Sportowo-Pożarnicze Oldbojów o Puchar Prezesa OSP Owsiszcze odbyły się
29 czerwca. Na starcie stanęło osiem drużyn oldbojów, czyli strażacy powyżej czterdziestego roku życia. Zawody strażackie oldbojów rozegrano
w gminie Krzyżanowice po raz

dziesiąty, a ich inicjatorem jest
prezes OSP Owsiszcze Bogdan
Pientka.
W rywalizacji liczył się czas
rozwinięcia linii gaśniczej i trafienia do tarczy strumieniem
wody.
Nagrodami w zawodach były pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczył prezes OSP
Owsiszcze.
Nagrodę dla najstarszego
strażaka zawodów otrzymał
78-letni Adolf Herzog z OSP
Bieńkowice. Zawodnicy najstarszej drużyna zawodów – OSP
Rudyszwałd – mieli w sumie
428 lat.

Adolf Herzog

Wyniki zawodów

OSP Owsiszcze

OSP Roszków

1. OSP Owsiszcze czas. 30,56
sek. (368 lat)
2. OSP Roszków czas 33,49 sek.
(378 lat)
3. OSP Nowa Wioska czas 33,60
sek. (318 lat)
4. OSP Bolesław czas 35,28 sek.
(341 lat)
5. OSP Rudyszwałd czas 45,14
sek. (428 lat)
6. OSP Krzyżanowice czas.
46,23 sek. (376 lat)
7. OSP Bieńkowice czas 46,85
sek. (393 lata)
8. OSP Tworków czas 53,93 sek.
(333 lata)
(tb)

OSP Nowa Wioska

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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Puchar Wójta dla oldbojów

Chałupki » W tropikalnym
upale rozegrał się trzynasty
z kolei Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. W sobotnie popołudnie,
6 lipca, na boisku w Chałupkach
spotkało się sześć drużyn: dwie
czeskie – T.J. Sokol Szylerzowice i T.J. Sokol Hać oraz cztery
polskie – Krzyżanowice, Cha-

łupki, Owsiszcze i połączone
drużyny Zabełków/Rudyszwałd.
W tym roku najlepsi okazali
się oldboje z naszej gminy – drużyna Zabełków/Rudyszwałd.
Drugie miejsce wywalczyli piłkarze z Haci, trzecie z Chałupek. Królem strzelców został
zawodnik z drużyny Zabełków/
Rudyszwałd Rafał Grzybek, zdobywca trzech bramek meczo-

wych i dwóch bramek z rzutów
karnych.
W rozgrywkach biorą udział
zawodnicy powyżej 35 roku życia. Głównym celem turnieju
oldbojów, jak zawsze podkreślają organizatorzy, jest dobra
zabawa i możliwość spotkania
się z innymi ekipami. Mimo to
każdy zawodnik daje z siebie
wszystko, więc i tym razem kibice mogli podziwiać wiele ciekawych akcji oraz bramek i przeżyć sporo emocji. Zawodnikom
zaś należą się słowa uznania za
wolę walki i kondycję, bo bieganie przez pół godziny po boisku
w upale to nie lada wyczyn.
Puchary i dyplomy wręczyli starosta gminy Hać Werner
Vyletělek, wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, prezes LKS Chałupki Krystian Kokot oraz dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek. Organizatorem
turnieju był LKS Chałupki oraz
Gminny Zespół Oświaty Kultury
Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

Wyniki meczów

 Grupa I: Chałupki, Zabełków/
Rudyszwałd, Szylerzowice
 Grupa II: Hać, Krzyżanowice, Owsiszcze

O trzecim miejscu zdecydowały rzuty karne: Chałupki
– Owsiszcze 4 : 3.
Mecz finałowy Zabełków/Rudyszwałd – Hać zakończył się
Rafał Grzybek
w regulaminowym czasie bezbramkowym remisem. W rzutach karnych skuteczniejsi 1. miejsce Zabełków/Ru- 4. miejsce Owsiszcze
5. miejsce Krzyżanowice
okazali się piłkarze ekipy Zadyszwałd
6. miejsce Szylerzowice
bełków/Rudyszwałd, pokonując 2. miejsce Hać
(tb)
3. miejsce Chałupki
Czechów 4 : 3.

DRUŻYNY

WYNIK MECZU

RZUTY KARNE

Chałupki – Zabełków/Rudyszwałd

0:2

4:2

Hać – Krzyżanowice

2:0

4:3

Chałupki – Szylerzowice

3:1

5:4

Hać – Owsiszcze

3:1

6:5

Zabełków/Rudyszwałd – Szylerzowice

1:0

7:6

Owsiszcze – Krzyżanowice

1:1

3:2

Zabełków/Rudyszwałd

Hać

Chałupki

Owsiszcze

Krzyżanowice

Szylerzowice

LKS 05 Tworków partnerem
Akademii Mistrzów Cracovia
Kraków/Tworków » LKS Tworków został klubem partnerskim
AM Cracovia w zakresie drużyn młodzieżowych w ramach
Akademia Mistrzów Cracovia,
prowadzonej przez MKS Cracovia SSA.
Partnerska umowa została
podpisana 5 lipca w siedzibie klubu w Krakowie. Porozumienie
podpisali Marcin Bogdan (dyrektor Akademii Mistrzów Cracovia), Daniel Huptaś (prezes
LKS 05 Tworków) i Piotr Mucha
(trener koordynator grup młodzieżowych LKS 05 Tworków).
Dzięki podpisanej umowie
LKS 05 Tworków stał się klu-

bem partnerskim Akademii Mistrzów Cracovia w zakresie drużyn młodzieżowych prowadzonych przez MKS Cracovia SSA.
Akademii Mistrzów Cracovia umożliwi trenerom grup
młodzieżowych tworkowskiego klubu partnerskiego nieodpłatne uczestnictwo w organizowanych przez siebie zajęciach
szkoleniowych, stażach i kursach. Udostępnie także materiały szkoleniowe w zakresie
szkolenia grup młodzieżowych.
Podpisana umowa otwiera także furtkę dla zawodników klubów partnerskich. Wyróżniający
się zawodnicy z każdego roczni-

ka będą mogli sprawdzić się na
wielkich turniejach, w których
udział bierze zespół z Krakowa. Turnieje te są rozgrywane
w Polsce jak i całej Europie.
Koordynatorem działań będzie członek zarządu LKS Tworków Piotr Mucha.
Na zdjęciu od lewej: Daniel
Huptaś (prezes LKS 05 Tworków), Marcin Bogdan (dyrektor
Akademii Mistrzów Cracovia)
i Piotr Mucha (trener koordynator grup młodzieżowych LKS
05 Tworków).
Info: LKS Tworków
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Nocne zawody strażaków
Bolesław » Emocjonująca
walka – z czasem, sprzętem
i rywalami – towarzyszyła tegorocznym, 11. Nocnym Zawodom
Strażackim w Bolesławiu. Oczywiście nie zabrakło wystrzałowych fajerwerków, a na koniec
tryskającego z butelek szampana dla zwycięzców.
Nocne zawody sportowo-pożarnicze w Bolesławiu są niezwykle widowiskowe i cieszą
się dużą popularnością wśród
widzów i dużą frekwencją jednostek ochotniczych straży pożarnych. Niezwykła atmosfera,
świetna organizacja i gościnność gospodarzy – bolesławskiej OSP – sprawiają, że na
zawody ściągają tłumy. Większość drużyn reprezentowała
województwo śląskie, a były też,
i z opolskiego i z małopolskiego

(nawet z powiatu nowosądeckiego) oraz dwie ekipy z Czech.
Zawody rozpoczęły się w sobotę 22 czerwca, a zakończyły o drugiej w nocy w niedzielę.
Drużyny męskie i kobiece startowały na standardowych pompach PO5 lub na wydajniejszej
tohatsu, a większość drużyn na
obu pompach. W sumie rozegrano 76 bojówek – startowały drużyny męskie i kobiece.

Końcowa klasyfikacja
PO5 Mężczyźni
1. OSP Samborowice 24.87
2. OSP Rudyszwałd 26.27
3. OSP Miejsce Kłodnickie 27.79
4. OSP Krzanowice 2 29.03
5. OSP Zagorzyn 29.8
6. OSP Krzyżanowice 30.08
7. OSP Brzeźnica 30.36

8. OSP Krzanowice 30.77
9. OSP Krowiarki 32.45
10. OSP Miedonia 33.16
11. OSP Bojanów 33.54
12. OSP Bieńkowice 33.94
13. OSP Zadroże 35.06
14. OSP Nowa Wioska 35.19
15. OSP Roszków 35.26
16. OSP Bolesław 39.08
17. OSP Maków 41.03
18. OSP Tworków 53.32
19. OSP Kornice 63.91
20. OSP Zwonowice DSQ
PO5 Kobiety
1. OSP Zabełków 35.29
2. OSP Zagorzyn 43.87
3. OSP Samborowice 52.11
4. OSP Miejsce Kłodnickie 58.8
5. OSP Krzanowice 66.92
6. OSP Sławięcice 78.32
7. OSP Krzyżanowice 100.11
8. OSP Roszków DSQ

Puchar Wójta dla wędkarzy

Tworków » Zgodnie z harmonogramem zaplanowanych zawodów wędkarskich 7 lipca Koło
PZW 109 Krzyżanowice zorganizowało zawody wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy. Nad stawem Trzeciok w Tworkowie na
zbiórkę stawiło się 29. zawodników, w tym dwie panie i jeden kadet.
Po losowaniu stanowisk zawodnicy udali się na łowisko.
Rezultaty były dobre, choć trzeba przyznać, że nie dla wszystkich. Złowiono głównie karasie
i płotki, czasem trafił się lin.
Wśród seniorów najlepszym
wynikiem może pochwalić Mateusz Stronczek, który uzyskał

9060 punktów i to on zdobył Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. Z pań więcej szczęścia
miała Teresa Śmietana – 4565
punktów. Jedyny kadet biorący udział w zawodach – Dawid
Kruty – „wyłowił” 1400 punktów.
Zwycięzcy otrzymali puchary, oraz bony upominkowe,
które wręczył wójt gminy Grzegorz Utracki i prezes koła Jan
Oczadły.

Wyniki zawodów

Pierwsza dziesiątka seniorów
1. Mateusz Stronczek (9060
pkt)
2. Krzysztof Więcek (4310 pkt)
3. Jan Oczadły (3155 pkt)

Waldemar Filip (2490 pkt)
Jerzy Girtler (2300 pkt)
Krzysztof Kruty (1990 pkt)
Przemysław Szewieczek
(1945 pkt)
8. Józef Kędzior (1915 pkt)
9. Hubert Zygar (1915 pkt)
10. Zygfryd Więcek (1790 pkt)
11. Jarosław Kawałkiewicz (1455
pkt)

TOHATSU Mężczyźni
1. SDH Píšť 24.57
2. OSP Krzanowice 24.72
3. OSP Borucin 2 25.36
4. OSP Brzeźnica 25.38
5. OSP Roszowicki Las 25.66
6. OSP Sudół 25.94
7. OSP Owsiszcze 26.06
8. OSP Zagorzyn 26.31
9. OSP Łańce 27.04
10. OSP Zabełków 27.05
11. OSP Świerklany 27.34
12. OSP Borucin 27.39
13. OSP Krzyżanowice 27.5
14. OSP Roszków 28.17
15. OSP Krowiarki 28.29
16. OSP Krzyżkowice 28.43
17. OSP Zwonowice 28.97
18. OSP Jankowice 29.07
19. OSP Brzezie 29.18
20. OSP Nowa Wioska 29.24
21. SDH Darkovice 29.92
22. OSP Raków 32.52

23. OSP Pstrążna 32.79
24. OSP Krzanowice 2 33.96
25. OSP Zadroże 34.06
26. OSP Ostrożnica 34.9
27. OSP Bogunice 35.24
28. OSP Miedonia 35.93
29. OSP Popielów 36.69
30. OSP Tworków 37.74
31. OSP Gamów 38.24
32. OSP Bolesław 40.22
33. OSP Wrzoski 42.71
34. OSP Miejsce Kłodnickie 44.08
35. OSP Sławików 61.51
36. OSP Szczerbice 62.55
37. OSP Rudyszwałd DSQ

TOHATSU Kobiety
1. OSP Krzanowice 28.85
2. OSP Borucin 29.36
3. OSP Sudół 30.87
4. OSP Miejsce Kłodnickie 30.99
5. OSP Roszków 31.8
6. OSP Krzyżanowice 34.05
7. OSP Dziergowice 35.91
8. OSP Roszowicki Las 36.55
9. OSP Raków 39.53
10. OSP Zagorzyn 41.73
11. OSP Pstrążna 56.14
(tb)

WOJEWÓDZKIE
zawody sikawek

4.
5.
6.
7.

Kobiety
1. Teresa Śmietana (4565 pkt)
2. Beata Cimała (2420)
Kadet
1. Dawid Kruty (1400 pkt)
(tb)

29 czerwca 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się
XV Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych. W zawodach
uczestniczyło 19 drużyn z terenu Słowacji, Czech i Polski,
w tym 4 młodzieżowe, 3 żeńskie,
8 męskich i 4 dziecięce.
Gminę Krzyżanowice z sukcesem reprezentowała jednost-

ka OSP Zabełków. Młodzieżowa drużyny dziewcząt zajęła
1. miejsce, natomiast drużyny
żeńska i męska zajęły trzecie
miejsca w swoich kategoriach.

Drużyny żeńskie:
1. miejsce OSP Jastrzębie Górne
2. miejsce OSP Ostrożnica
3. miejsce OSP Zabełków

Drużyny męskie:
Młodzieżowe drużyny żeń- 1. miejsce OSP Ostrożnica
2. miejsce OSP Świbie
skie:
3. miejsce OSP Zabełków
1. miejsce OSP Zabełków
(tb)
2. miejsce OSP Łaziska
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REKLAMA

REKLAMA

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

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

Kwiaciarnia KRYSTYNA

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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
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

16 » Rozmaitości »

Lipiec 2019 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Z bibliotecznej
Wakacyjna propozycja będzie ofertą dobrej książki na udany urlop. Urlop nad morzem, w górach, za
granicą czy w swoim ukochany ogródku czy tarasie
dobrze mieć dobra książkę. W naszej propozycji każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zapraszamy do
naszych bibliotek i życzymy udanego urlopu.

półki

KOLORY PAWICH PIÓR – JOJO MOYES

Piękna, bogata i zepsuta do szpiku kości Athene zszokowała wszystkich.
Uciekła od męża z domokrążcą, nie zostawiając nawet listu. Ponad trzydzieści lat później Suzanna Peacock musi zmierzyć się z mroczną legendą swojej matki. I z prawdą o sobie, która jest pilnie strzeżoną rodzinną tajemnicą.
Suzanna jest dumna jak paw, i jak paw dziwna i niedostępna. Ma wszystko,
co potrzebne do szczęścia, tylko nie ma już siły udawać, że jest szczęśliwa.
Jedynym miejscem, gdzie czuje się bezpieczna, jest jej mały sklepik, Pawi
Zakątek. To tam pewnego dnia spotyka kogoś, kto jest równie pogubiony.
I dostaje szansę, aby zacząć wszystko od początku.

LATO WŚRÓD WYDM – AGNIESZKA KRAWCZYK

Specjalistka od aranżowania nieruchomości na sprzedaż, Matylda Radwan,
ma twardy orzech do zgryzienia – tego domu akurat nikt nie chce kupić.
W ciągu kilku letnich tygodni musi dokonać całkowitej metamorfozy. Nie
spodziewa się, że zmiany dotkną również jej życia, w którym pojawią się
zwariowany autostopowicz, przystojny archeolog poszukujący skarbów
we wrakach statków i tajemnicza młoda dziewczyna, tęskniąca za swoją
matką. Ich drogi przetną się na plaży pośród wydm, a spotkanie zaowocuje
czymś więcej niż tylko letnią przelotną znajomością. Urocza, pełna słońca
opowieść o oczekiwaniu, marzeniach i wielkich nadziejach, które nosimy
w sercu, czasami bojąc się do nich przyznać. A życie potrafi nas zaskoczyć
najbardziej niezwykłym rozwiązaniem…

WYŚNIŁAM CIE CÓRECZKO – DIANE CHAMBERLAIN

Diane Chamberlain przedstawia poruszającą historię matki, która decyduje się wyruszyć w nieznane, by ratować życie upragnionego dziecka. Kiedy
Carly Sears, młoda wdowa po żołnierzu, który zginął w Wietnamie, dowiaduje się, że jej nienarodzona córeczka cierpi na nieuleczalną wadę serca,
przeżywa załamanie. Jest rok 1970, lekarze nie są w stanie pomóc dziecku.
Szwagier Carly, fizyk o tajemniczej przeszłości, zdradza jednak, że być może
istnieje sposób, by uratować maleństwo. To burzy jej dotychczasowy świat.
Będzie musiała odnaleźć w sobie niezwykłą siłę i odwagę, o których istnienie nawet się nie podejrzewała, zaryzykować życiem, porzucić to, co bliskie
sercu i dobrze znane. A wszystko to z miłości do nienarodzonego dziecka.
"Wyśniłam cię, córeczko" to niezwykła, przekraczająca granice gatunków,
zapierająca dech w piersiach opowieść o walce, jaką musi stoczyć młoda matka, by ratować życie nienarodzonego jeszcze dziecka i rodzinę.

Myśl
Człowiek hołduje chętniej dobru niż złu,
ale warunki nie sprzyjają mu.
Brecht Bertold

Uśmiechnij się
Przewodnik tatrzański mówi do grupy turystów: – Zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego miejsca. Wiele osób poślizgnęło się tu i spadło w przepaść. Gdyby komuś z państwa to się przytrafiło, proszę zwrócić głowę w lewą stronę. Z lotu ptaka rozciąga się
piękny widok na dolinę.

– Panie pan chyba oszalał!? W taką wichurę bawić się w skoki spadochronowe?
– No coś pan! Mnie tu przywiało z namiotem z campingu po drugiej stronie jeziora.

Jasiu biegnie radośnie w stronę domu. Nad głową macha świadectwem szkolnym i pokrzykuje: Jeszcze raz mnie zleją i mam wakacje!!!

Żona wraca wstrząśnięta z Wenecji i mówi: To straszne, w mieście powódź, a oni tam
śpiewają!

Rozmawia dwóch znajomych o wakacyjnym odpoczynku: Ja na Cyprze byłem!
– Ale słuchaj, języka nie znasz, na pewno miałeś problemy?
– Ja nie miałem, oni mieli.

Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei na
nocleg.
– Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! – wścieka się jeden z uczestników wycieczki.
– Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady...


LISTA OBECNOŚCI – AGATA KOŁAKOWSKA

Iga Stelmach jest czterdziestoletnią rzeźbiarką, która otrzymała zaproszenie do zamieszkania w Kunicach. W tej wsi stawia się na więzi międzyludzkie, a wspólnota jest jak rodzina. Ze szczególną estymą traktowani są artyści, których obecność jest chlubą miejscowości. Iga kupuje dom, w którym
chce zacząć nowy rozdział swojego życia. Ma nadzieję, że tu będzie mogła
powrócić do rzeźbienia. Przestanie się go bać… A ma powody, by do swojej
ukochanej gliny podchodzić z dystansem i niepokojem. Po śmierci pięcioletniej córeczki zorientowała się, że kolejna bolesna strata, której doświadczyła, nie jest przypadkowa. Wszyscy bliscy, których utrwaliła w swoim najsłynniejszym cyklu "Oblicza", odeszli – dokładnie w takiej kolejności, w jakiej
ich wyrzeźbiła. Świadomość tego była dla niej wstrząsem.

SEKRET HELENY – LUCINDA RILEY

Dwadzieścia cztery lata temu Helena spędziła magiczne wakacje na Cyprze.
Zakochała się wtedy pierwszy raz. Gdy ojciec chrzestny zostawia jej w spadku popadającą w ruinę willę Pandora, Helena powraca na słoneczną wyspę,
by wraz z rodziną spędzić tam wakacje. Idylliczny krajobraz wyspy skrywa
jednak gęstą pajęczynę sekretów. Helena za nic nie pozwoli, by dowiedzieli się o nich William i Alex, jej mąż i syn. Przeżywający udręki dorastania
trzynastoletni Alex jest rozdarty pomiędzy potrzebą chronienia ukochanej
matki za wszelką cenę, a nieuniknioną koniecznością zmierzenia się z dorosłymi problemami. Jednocześnie rozpaczliwie pragnie się dowiedzieć,
kim był jego prawdziwy ojciec… Przypadkowe spotkanie Heleny z jej ukochanym sprzed lat uruchamia lawinę wypadków, w wyniku których zderzenie teraźniejszości
z przeszłością staje się nieuniknione. Helena i jej syn wiedzą, że kiedy Pandora odkryje swoje
tajemnice, nic już nie będzie takie jak dawniej...

ZANIM UMARŁAM – S. K. TREMAYNE

Kath mieszka wraz z mężem Adamem i córką Lylą w małym domku na odludziu.
Niedawno miała poważny wypadek samochodowy, jednak szczęśliwie wyszła
z niego jedynie nieco poobijana. Szkopuł tkwi w tym, że kobieta kompletnie nie
pamięta samego momentu wypadku ani poprzedzających go wydarzeń. Na dodatek jej mąż nagle zaczyna trzymać ją na dystans, a córka układa dziwne wzory z martwych zwierzątek oraz roślin. Mało tego, Lyla uparcie twierdzi, że ktoś
obserwuje ich dom. Ktoś kogo Kath zna, ale nie potrafi go sobie przypomnieć.
Jeśli szukacie thrillera, który będzie was trzymał w napięciu niemalże do
ostatniej strony, to "Zanim umarłam" jest zdecydowanie dobrym wyborem.
Czytelnik wraz z główną bohaterką niemalże do samego końca błądzi jak
dziecko w mgle, próbując odkryć co tak naprawdę wydarzyło się tego mroźnego, grudniowego
popołudnia, kiedy Kath wjechała samochodem do zbiornika wodnego.
Agnieszka Winiarczyk

Źródło: www.odkryjmalopolske.pl/humor.html

Liczba miesiąca
35.000,00

zł – to dofinansowanie z budżetu gminy na zakup nowego radiowozu
dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach

