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Nowa umowa partnerska
Beltiug/Krzyżanowice » Gmina Krzyżanowice może pochwalić się umowami z wieloma zagranicznymi
partnerami. Do czterech gmin czeskich (Hać, Piszcz, Szylerzowice, Bogumin), węgierskiej Ratki, niemieckiej
Seeshaupt i austriackiej Aschach, dołączyła gmina Beltiug.
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Nowa umowa partnerska

Dokończenie ze strony 1
16 sierpnia podczas sesji
rady gminy w tej rumuńskiej
miejscowości została podpisana
umowa partnerska o współpracy w obszarze wymiany tradycji,
kultury, oświaty i ochrony środowiska. Podpisy na dokumentach
złożyli wójt Grzegorz Utracki
i burmistrz Ioan Bartok-Gurzău.
W wydarzeniu uczestniczyła delegacja polskich samorządowców z przewodniczącym rady Brunonem Chrzibkiem.
Podpisanie umowy to oficjalne zwieńczenie wcześniej podejmowanych działań. Od kilku lat

samorządy współpracują w sferze kulturalnej, m.in. poprzez
wyjazdy zespołu tanecznego
Uśmiech z Tworkowa, czy wizyty rumuńskiej orkiestry w Krzyżanowicach.
Tak jak w poprzednich latach oficjalnej delegacji towarzyszyła grupa mażoretek zespołu Uśmiech wraz z instruktorką Iloną Świerczek. Okazją
do wizyty był też doroczny Festiwal Winorośli i Wina.
Jak co roku festiwal rozpoczął barwny pochód uczestników święta, w których mażoretki Uśmiechu maszerowały na

czele w rytm melodii, granych
przez miejscową orkiestrę dętą.
Pojawienie się tancerek, znanych już z ubiegłych lat, wywołało wśród widzów aplauz, zaś
piękne i porywające występy
nagradzane były nieustannie
gromkimi brawami.
Dodatkowo, na zaproszenie
wójta Utrackiego, do Rumunii
pojechała grup Maxi Uśmiech
(byli tancerze zespołu i rodzice
tancerek) – mistrzowie Europy
i świata w swojej kategorii.
Poza festiwalem, gospoda- okolicy. Teren wokół Beltiug słyrze postarali się także o dodat- nie z winiarskich tradycji. Pokowe atrakcje, czyli zwiedzanie dobno w samej miejscowości
jest ponad 300 piwnic produkujących wino. Tradycje te datują się od 1730 roku, kiedy to
do okręgu Satu Mare przybyli
osadnicy ze Szwabii.
Po powrocie z Rumunii wszyscy byli pod wrażeniem wspaniałej festiwalowej atmosfery,
otwartości i życzliwości mieszkańców oraz gościnności i serdeczności gospodarzy.
(tb)

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
23 lipca bieżącego roku swoje 94. urodziny świętował w gronie rodzinnym Pan Wacław
Karasiński, najstarszy mieszkaniec Chałupek. Z tej okazji
dostojnego Jubilata odwiedzili
zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek i zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów i kosz słodyczy.
W imieniu własnym oraz lokalnej społeczności złożyli najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, pogody ducha, kolejnych
tak pięknych rocznic w zdrowiu
i w otoczeniu najbliższych.

Pan Emil Ciuberek, najstarszy mieszkaniec Rudyszwałdu,
13 sierpnia bieżącego roku obchodził w gronie najbliższych
swoje 95. urodziny. Z tej okazji
sędziwego Jubilata odwiedzili
wójt gminy Grzegorz Utracki
oraz Julia Zając, pracownica
Urzędu Gminy. Wręczając bukiet kwiatów i kosz słodyczy, złożyli najserdeczniejsze życzenia
w imieniu własnym i mieszkańców gminy: zdrowia, pogody ducha oraz wewnętrznej siły, która pozwoli przyjmować każdy
kolejny dzień życia z radością
i optymizmem.
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Żłobek czeka na maluchy
Tworków » Zakończyły się
prace związane z przebudową
części pomieszczeń budynku
przedszkola w Tworkowie na
żłobek. Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2019.
W ramach zadania utworzono 10 miejsc opieki nad najmłodszymi. Zadanie obejmowało przebudowę pomieszczeń
w celu adaptacji na salę pobytu
dziennego, aneks kuchenny, WC
i łazienkę oraz niezbędne pomieszczenia zaplecza (szatnia,
pomieszczenia socjalne i porządkowe). Zakres prac budowlanych obejmował: montaż nowej stolarki drzwiowej
i okiennej, wykończenia podłóg
i ścian wewnętrznych, wykona- montaż urządzeń sanitarnych su, przebudowę wewnętrznych
nie nowych ścianek działowych, oraz osprzętu, wykonanie tara- odcinków instalacji elektrycznej,
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grzewczej, wodno-kanalizacyjnej. Zakupiono również niezbędne wyposażenie m.in. łóżeczka
dla dzieci, stoliki, krzesła, szafki, różnego rodzaju zabawki,
krzesła do karmienia, sprzęt
rtv, przewijak, nocniki, szafki na
ubrania, aneks kuchenny wraz
z wyposażeniem, wózki spacerowe, urządzenia zabawowe na
podwórko.
Żłobek zlokalizowany jest
w budynku przedszkola w Tworkowie.
Koszt przebudowy (bez wyposażenia): 153.276,44 zł.
Kwota wyposażenia:
57.138,79 zł.
Dofinansowanie Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: 198.000,00 zł.

Pomniki Powstańców Śląskich

zostaną zrewitalizowane

Kolejna inwestycja
Z DOFINANSOWANIEM
W Roszkowie i Zabełkowie
zostaną zrewitalizowane pomniki Powstańców Śląskich. 8
sierpnia wójt gminy Grzegorz
Utracki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie”,
złożonego w ramach Konkursu
Marszałkowskiego.
Inicjatywa zbiega się z Jubileuszem 100-lecia Powstań
Śląskich.
Umowa została podpisana
w obecności Pana Ministra Michała Wosia oraz członka Zarządu Województwa Śląskiego Pani
Beaty Białowąs. Obecni byli również sołtysi Józef Staś z Roszkowa i Marian Studnic z Zabełkowa.
Roszków - Zadanie polega
na zagospodarowaniu terenu

skweru przy Pomniku - epitafium ku czci poległych w Powstaniu Śląskim oraz w czasie I wojny światowej. W celu
uatrakcyjnienia centrum wsi
Roszków, w którym znajduje
się skwer z pomnikiem, wykonane zostaną nasadzenia w posadowionych tam kwietnikach.
Ogrodzenie pomnika zostanie
odświeżone, a napisy znajdujące się na korpusie pomnika
odnowione.
Zabełków - Zadanie polega na renowacji Pomnika Powstańców Śląskich oraz zagospodarowaniu terenu wokół. Do
prac związanych z renowacją
samego pomnika zalicza się
głownie obróbkę powierzchni,
szlifowanie, montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów.

Odra dla Odkrywców
Mikroprojekt „Odra dla Odkrywców” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu
Mikroprojektów w Programie
Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz z budżetu
Państwa RR. Projekt realizowany będzie wspólnie z partnerską gminą Silherovice. Ce-

lem projektu jest promocja
gminy i jej atrakcji turystycznych. Szczególny nacisk położony zostanie na Odrę, w jej
górnym docinku, przebiegającym przez tereny naszej gminy. W celu promocji utworzona
zostanie aplikacja turystyczna
na urządzenia mobilne zawierająca opisy najważniejszych
zabytków i atrakcji, tras rowero-

W celu zabezpieczenia całego
pomnika przed zabrudzeniami
zostanie on odpowiednio zaimpregnowany. Na terenie wokół
pomnika zostanie wymieniona
kostka brukowa, zostaną wykonane trawniki dywanowe, wykonane zostaną również nasadzenia kwiatów w posadowionych
kwietnikach oraz zamontowane elementy architektury użytecznej – ławki parkowe i kosz
na śmieci.
Zadanie dofinansowane jest
ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.
Koszt realizacji: 97.043,56 zł.
Dofinansowanie dla zadania:
47.551,00 zł.
(tb)
wych, czy kalendarza gminnych
wydarzeń. Uzupełnieniem tego
działania będzie wydanie wielojęzycznej publikacja dot. rzeki Odry w jej wieloaspektowym
charakterze. Zawierać będzie
historyczne zdjęcia, jak i opracowania dotyczące przyszłości
naszej rzeki. Wartość zaplanowanych w projekcie działań to
ponad 134.500,00 zł. Dofinansowanie ze środków wspólnotowych oraz z budżetu państwa
wyniesie ponad 121.000,00 zł.

W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wójt Grzegorz Utracki, z udziałem członka
Zarządu Województwa Śląskiego
Pani Beaty Białowąs i dyrektora
Wydziału Terenów Rolnych Jerzego Motłocha odebrał umowę
na dofinansowanie do remontu
drogi transportu rolnego w Bieńkowicach.
Dofinansowanie w wysokości do 250.000,00 zł jest udzielane w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Zmodernizowany zostanie odcinek drogi transportu rolnego
o długości 1 km i szerokości 4 m
W ramach robót zostanie wy- oraz wykonanie odwodnienia.
od skrzyżowania przy ul. Ogro- konane utwardzenie drogi o na- Prace planuje się zakończyć do
dowej do drogi krajowej za zabu- wierzchni z betonu asfaltowego, 30 listopada 2019 r.
(LU)
dowaniami przy ul. Raciborskiej. utwardzenie poboczy tłuczniem

Rozwój kompetencji cyfrowych

W GMINIE KRZYŻANOWICE
Gmina Krzyżanowice uzyskała grant w wysokości
150.000,00 zł na realizacje projektu szkoleniowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych
w gminie Krzyżanowice”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020 i stanowi element realizacji większego projektu pn. „Partnerstwo na rzecz e-integracji
w makroregionie śląsko-opolskim”. Projekt swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie
szkoleń w zakresie podnosze-

nia kompetencji cyfrowych dla
Mieszkańców gminy powyżej 25
roku życia. Projekt realizowany
będzie w okresie od października 2019 do lipca 2020 – wtedy
tez pojawi się więcej informacji
o możliwości wzięcia udziału
w projekcie.
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Strażacki obóz młodzieżowy w Austrii
Steinholz » W dniach od 1 do
4 sierpnia 2019 r., na zaproszenie komendanta straży pożarnej w Aschach Andreasa Mosera, 16-osobowa grupa młodzieży,
przedstawicieli młodzieżowych
drużyn pożarniczych z jednostek OSP gminy Krzyżanowice, uczestniczyła po raz czwarty
w obozie strażackim w Austrii.
Tegoroczna, 42. edycja międzynarodowego obozu strażackiego powiatu Eferding zorganizowana została tym razem
w miejscowości Steinholz. Wzięło w nim udział ponad 200 młodych przedstawicieli z różnych
z drużyn pożarniczych, w tym
nasza z Polski i trzy z Niemiec.
Po ceremonii otwarcia,
z udziałem władz powiatu Eferding oraz wójta gminy Krzyża-

nowice, w czwartek wieczorem
W piątek odbyła się sportoW sobotę od rana drużyny
młodzież wyruszyła, jak co ro- wa olimpiada. Młodzież rywa- rywalizowały podczas zawoku, na nocny marsz terenowy lizowała w różnych zabawnych dów sportowo-pożarniczych
konkurencjach.
na orientację.
wg regulaminu CTIF. Po południu zawodnicy mogli odpocząć,
pograć w siatkówkę, porozmawiać z kolegami i koleżankami
z innych ekip.
Wieczorem natomiast odbyło się wręczenie pucharów
i uroczyste zakończenie, na którym obecni byli również rodzice, krewni, przyjaciele. Dla nich
młodzi strażacy przygotowali
pełen humoru program artystyczny.
Drużyna reprezentująca
gminę Krzyżanowice w tym roku zdobyła 4 puchary w różnych
kategoriach. Pobyt na obozie

STYPENDIA SZKOLNE
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym
2019/2020 – stypendia szkolne
O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:
 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł, (art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 12. 03. 2004 r.
o pomocy społecznej Dz. U.
z 2018 roku poz. 1508 z późniejszymi zmianami)
 są uczniami szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz
słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
(do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia),
 są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także
w stopniu głębokim, udział
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających
uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych
(do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki),
 są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (do
czasu ukończenia kształce-

Krzyżanowice z/s w Tworkowie
47-451 Tworków ul. Zamkowa 50
w terminie:
 od 01 września do 15 września 2019 roku,
Decyzja o przyznanie sty-  od 01 września do 15 paździerpendium szkolnego wydawana
nika 2019 roku w przypadku
będzie na podstawie wniosku
słuchaczy kolegiów, o których
odpowiednio do sytuacji matemowa w art. 90b ust. 3 pkt 1
rialnej ucznia. Wniosek składaustawy o systemie oświaty.
ją rodzice /opiekunowie/ ucznia,
uczniowie pełnoletni składają
Dodatkowe informacje:
go sami.
w OPS Krzyżanowice pod nuStypendium szkolne może merem tel: (32) 419 63 00, e-mail:
otrzymać uczeń znajdujący się ops@krzyzanowice.pl
w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów INFORMACJA dotycząca
na osobę w rodzinie, w szcze- zasiłku szkolnego
gólności, gdy w rodzinie tej wyUczniowi znajdującemu się
stępuje: bezrobocie, niepełno- w przejściowo trudnej sytuacji
sprawność, ciężka lub długo- materialnej z powodu zdarzenia
trwała choroba, wielodzietność, losowego może być przyznany
brak umiejętności wypełniania zasiłek szkolny. Zasiłek szkolfunkcji opiekuńczo-wychowaw- ny może być przyznany w forczych, alkoholizm lub narkoma- mie świadczenia pieniężnego
nia, a także, gdy rodzina jest nie- na pokrycie wydatków związapełna lub wystąpiło zdarzenie nych z procesem edukacyjnym
losowe. Refundacja następuje lub w formie pomocy rzeczowej
na podstawie imiennych do- o charakterze edukacyjnym, raz
wodów zakupu (faktury, umo- lub kilka razy w roku, niezależwy kupna-sprzedaży, zaświad- nie od otrzymywanego stypenczenia ze szkół o poniesieniu dium szkolnego. Wysokość zawydatków związanych z pobie- siłku szkolnego nie może przeraniem nauki). Rachunki powin- kroczyć jednorazowo kwoty stany być wystawione imiennie na nowiącej pięciokrotność kwoty,
ucznia lub na rodzica/opiekuna o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
wymienionego w decyzji.
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych
Wnioski stypendialne dla ( Dz.U. z 2018 poz. 2220 z późń.
uczniów zamieszkałych na te- zm.). O zasiłek szkolny można
renie gminy Krzyżanowice wy- ubiegać się w terminie nie dłużdawane są: w Ośrodku Pomocy szym niż dwa miesiące od wySpołecznej Krzyżanowice z/s stąpienia zdarzenia uzasadniaw Tworkowie, 47-451 Tworków, jącego przyznanie tego zasiłku.
ul. Zamkowa 50.
Wniosek składa się na formulaWypełnione wnioski wraz rzu i w miejscu jak dla stypenz załącznikami należy składać dium szkolnego.
Info: OPS
w Ośrodku Pomocy Społecznej

KRÓTKO
31 lipca
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wójt gminy i skarbnik
gminy podpisali umowę pożyczki
oraz umorzenia na Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

przebiegał w miłej sportowej
atmosferze, a uczestnikom dostarczył niezapomnianych wrażeń i emocji. Opiekunami drużyny młodzieżowej byli Walter
Bożek – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Krzyżanowicach oraz druh Andrzej Miketa
– członek OSP Roszków.
Podczas pobytu w Austrii
wójt Grzegorz Utracki rozmawiał z władzami Aschach na temat dalszej współpracy. Ustalono terminy przyjazdu austriackiej delegacji na majowy koncert w Krzyżanowicach oraz
drużyny strażaków na zawody sikawek konnych w Bieńkowicach. Wójt rozmawiał także
z szefem młodzieżowej orkiestry dętej, który chętnie podejmie współpracę z Orkiestrą Dętą Gminy Krzyżanowice. Być
może austriackich muzyków
usłyszymy w przyszłym roku
na festiwalu orkiestr dętych
w Tworkowie.
(tb)

nia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia),
 mają miejsce zamieszkania na
terenie gminy Krzyżanowice.

1-4 sierpnia
16-osobowa grupa młodzieży, przedstawicieli młodzieżowych drużyn pożarniczych z jednostek OSP gminy
Krzyżanowice, uczestniczyła w obozie strażackim w Austrii.
6 sierpnia
Wójt gminy Grzegorz Utracki spotkał
się z prezesem Gminnej Spółki Wodnej Franciszkiem Sztuka w sprawie
działalności spółki i realizacji zadań.
8 sierpnia
Wójt gminy wraz ze skarbnikiem,
przy współudziale sołtysów z Zabełkowa i Roszkowa, podpisali z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie z programu „Inicjatywa
Sołecka” rewitalizacji miejsc pamięci
związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości i powstań śląskich
w sołectwie Zabełków i Roszków.
12 sierpnia
W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wójt Grzegorz Utracki, podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego
w Bieńkowicach ze środków PROW.
Wójt gminy uczestniczył w posiedzeniu rady Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota.
15-19 sierpnia
Delegacja samorządowców gminy
Krzyżanowice oraz grupa mażoretek zespołu Uśmiech uczestniczyła w dorocznym Festiwal Winorośli
i Wina w Beltiug. Podczas sesji rady
gminy w tej rumuńskiej miejscowości została podpisana umowa partnerska o współpracy
18 sierpnia
W gminie Krzyżanowice rozpoczęły się pierwsze w tym roku święta
dożynkowe. Zastępca wójta gminy
uczestniczył w dożynkach sołeckich
w Bolesławiu, natomiast skarbnik
gminy uczestniczył w dożynkach sołeckich w Roszkowie.
21 sierpnia
Odbył się Konwent Samorządów Powiatu Raciborskiego, na którym omawiano m.in. tematy: organizacji wspólnego przetargu na odpady, umowy na
przewozy pasażerskie PKS, wprowadzenia gimnastyki korekcyjnej w szkołach oraz sprawy bieżące.

Bus "Rodzina500+"

odwiedził gminę Krzyżanowice
W dniu 22.07.2019 r. Bus
"Rodzina500+" odwiedził gminę Krzyżanowice. Wizyta Busa
"500+" była okazją do uzyskania
informacji na temat rządowego
programu Rodzina 500 plus –
kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia, jak wypełnić
wniosek i gdzie go złożyć. Podczas wizyty zainteresowanym
mieszkańcom gminy wręczano
ulotki ze szczegółowymi informacjami nt. programu Rodzina
500 plus. Ponadto, pracownicy
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiadali na pytania m.in.
dotyczące nowych udogodnień
w programie „Rodzina 500 plus”.
Od 1 lipca program Rodzi-

na 500+ funkcjonuje w rozszerzonej formule. Dzięki zmianom, świadczenie przysługuje
wszystkim dzieciom do 18 roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Wnioski o przyznanie świadczenia można składać za pośrednictwem kanałów bankowości
elektronicznej, portalu https://
empatia.mpips.gov.pl/ oraz platformy usług elektronicznych
ZUS. Osoby zainteresowane
składaniem wniosków tradycyjną papierową formą, mogą
to zrobić osobiście w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tworkowie, ul. Zamkowa 50 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

22 sierpnia
Wójt gminy spotkał się z przedstawicielami Wyższej Szkoły Humanitas w sprawie realizacji projektu
dla szkół. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor GZOKSiT oraz
dyrektorzy szkół w Bieńkowicach
i Tworkowie.
Przedstawiciele gminy Krzyżanowice uczestniczyli w dorocznym turnieju minigolfa gmin partnerskich
w Piszczu.
24 sierpnia
Skarbnik gminy uczestniczył w dożynkach gminnych Godowa, które
odbyły się w Krostoszowicach.
25 sierpnia
Delegacja sołectwa Rudyszwałd oraz
wójt gminy uczestniczyli w dożynkach powiatow-gminnych w Pietrowicach Wielkich. Zastępca wójta
gminy uczestniczył w dożynkach sołeckich w Krzyżanowicach. Skarbnik
gminy uczestniczył w dożynkach sołeckich w Owsiszczach.
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Historia Pana Wacława Ciche anioły o wielkim sercu
– najstarszego mieszkańca Chałupek
W 1925 roku Paul von Hindenburg objął urząd prezydenta Niemiec, Walter Chrysler założył koncern motoryzacyjny Chrysler Corporation,
Vladimir Zworykin opatentował wynalazek telewizji kolorowej, a po Londynie zaczęły
kursować autobusy piętrowe.
Ten czas zapisał się również na
kartach historii naszej gminy,
ponieważ w tym samym roku
w małej, uzdrowiskowej miejscowości na świat przyszedł pan
Wacław (94 lat) – obecnie najstarszy mieszkaniec Chałupek.
Wacław Karasiński urodził się
23 lipca 1925 roku w Muszynie,
ale to właśnie w Chałupkach
działał, obecnie mieszka i spędził większość swojego życia.
W 1928 roku pan Wacław z całą rodziną przeprowadza się do
Rojcy na Górnym Śląsku. Ojciec
pana Wacława został tutaj przeniesiony na stanowisko Komendanta Straży Granicznej w Bytomiu, po stronie Polskiej. Zostają tutaj przez jedenaście lat,
aż do momentu wybuchu wojny.
W 1939 roku z całą rodziną uciekają z powrotem do Muszyny,
gdzie pan Wacław w wieku 14
lat rozpoczyna swoją pierwszą
pracę i naukę jako handlowiec
w sklepie. W ’44 powołany zostaje do pracy w „Baudienst”. Była
to jedna z form pracy przymusowej zorganizowana przez niemieckie władze okupacyjne dla
Polaków i Ukraińców na terenie
Generalnego Gubernatorstwa.
Pan Wacław został przydzielony
do ciężkich prac naprawczych
na kolei, gdzie niejednokrotnie
spotkał się z drastycznym obrazem przewożonych ludzi w wagonach bydlęcych do obozów
zagłady.
W roku ’45 przychodzi Armia
Czerwona i pan Wacław otrzymuje powołanie do Wojskowej
Komisji Rekrutacyjnej w No-

wym Sączu. Stamtąd trafia do
Szkoły Lotniczej w Zamościu,
a po niej do wojskowej szkoły kształcącej techników lotniczych na Bemowie w Warszawie. Po ukończeniu szkoły
dostaje przydział w III Pułku
Lotnictwa Bombowego w Łęczycy, gdzie zostaje mechanikiem bombowców nurkujących
P-2. W 1947 przechodzi do cywila i na krótko, bo na niecały
rok, przenosi się do Stargardu,
gdzie rozpoczyna pracę w Społem jako kierownik magazynu.
Tego samego roku nadarzyła
się okazja, aby wrócić do rodzinnej Muszyny i rozpocząć pracę
w CPN w punkcie odpraw paliw ciekłych.
To właśnie praca w CPN była dla pana Wacława tym momentem w życiu, który na stałe
związał go z Chałupami. W 1950
roku oddelegowano pana Wacława do placówki granicznej CPN
na stanowisko kierownika nadzorującego spedycję paliw ciekłych. W krótkim czasie poznał
Irenę Pańczyk, z którą rok później wziął ślub. Praca w CPN nie
była tą ostatnią dla pana Wacła-

wa. Przez 5 lat był on również
prezesem Gminnej Spółdzielni, który dla lokalnego GS stał
się kimś takim jak Kazimierz
Wielki dla Polski. Z tą różnicą, że
Kazimierz Wielki zastał Polskę
drewnianą, a zostawił murowaną, zaś pan Wacław zastał GS
zacofany, a zostawił zmechanizowany. Wóz pociągowy i konie
zastąpił samochodem Warszawa w wersji pick-up, traktorem
Zetor i samochodem ciężarowym zakupionym z demobilu.
Za czasów pana Wacława powstał również pawilon handlowy
ze sklepami, które funkcjonują
do dnia dzisiejszego.
Po tych pięciu latach przyszedł czas na kolejną zmianę.
Na drodze pana Wacława stanął Naczelnik Straży Granicznej w Chałupkach, który namówił go do pracy celnika. Decyzja
była praktycznie natychmiastowa. Po rocznej Szkole Administracji Celnej w Otwocku, rozpoczął pracę jako Urzędnik Celny
w administracji Straży Granicznej w Chałupkach. Tutaj pracował przez 25 lat, aż do swojej
emerytury. Teraz, gdy granice
państw należących do wspólnoty UE są otwarto, przejście
graniczne wraz z budynkami
służb celnych straciło rację bytu.
Jednak jest dla nich szansa i jednym z inicjatorów zagospodarowania opuszczonych budynków na przejściu granicznym
jest właśnie pan Wacław. Tutaj,
miejmy nadzieję, niebawem powstanie muzeum poświęcone
Straży Granicznej oraz Meandrom Odry.
Tak prezentuje się w dużym
skrócie historia najstarszego
mieszkańca Chałupek, pana
Wacława Karsińskiego, który
w tym roku ukończył 94 lata.
Z panem Wacławem
Karasińskim rozmawiał
Łukasz Bordo

W naszej gminie można spotkać prawdziwe anioły. Może nie
mają skrzydeł ani aureoli, ale
ogromne serce, którym chcą się
dzielić z innymi. Ta chęć pomocy zmaterializowała się w postaci stowarzyszenia „Ciche Anioły”, które założone zostało nie
tak dawno, bo w marcu tego roku. Jest to bardzo świeża organizacja, jednak już teraz może
pochwalić się dość sporym dorobkiem działań i sukcesów. Założycielami stowarzyszenia są
trzy osoby. Skromne, ale pełne
energii do działania małżeństwo
Agaty i Michała Kura oraz Sylwia Siwoń. To właśnie z ich potrzeby dzielenia się sercem powstały „Ciche Anioły”. – Chęć
niesienia pomocy była w nas od
zawsze. Pomagałyśmy gdziekolwiek się dało – mówi pani Sylwia. – Teraz, gdy powstało stowarzyszenie, możemy zdziałać
znacznie więcej. – dodaje. Przed
oficjalnym założeniem „Cichych
Aniołów”, panie Sylwia i Agata
również angażowały się w różnego rodzaju akcje charytatywne. – Wcześniej wszystko robiłyśmy po cichutku. Brałyśmy
udział w maratonach charytatywnych, w zbiórkach pieniędzy
na przeróżne cele – wylicza pani
Agata. – Aż w końcu, mój mąż
namówił nas na założenie stowarzyszenia, które otworzyło
przed nami nowe możliwości.
I oto jesteśmy. – kończy z uśmiechem.

„Ciche Anioły” choć swoją
działalność prowadzą na terenie gminy Krzyżanowice, nie
ograniczają się jedynie do jej
granic. Stowarzyszenie współpracuje z sierocińcem w Tanzanii. – Nawiązaliśmy kontakt
z sierocińcem Angeli Chabai,
do którego wysyłamy paczki z potrzebnymi artykułami.
A potrzebne tam jest dosłownie wszystko. – tłumaczy pani
Agata. Dzieci z sierocińca otrzymały już dwie paczki oraz przelew pieniężny na potrzeby sierocińca. „Ciche Anioły” nawiązały
również współpracę ze stowarzyszeniem Św. Alberta w Wodzisławiu Śląskim, które zajmuje się osobami bezdomnymi. –
Stowarzyszenia nie muszą się
wzajemnie zwalczać. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy,
każdy we własnym zakresie –
mówi pani Agata.

Duże akcje pełnią ważną
rolę w zbiórkach pieniężnych,
ale sukces składa się również
z drobnych inicjatyw. Największą, jak dotąd, zbiórką charytatywną organizowaną przez stowarzyszenie Cichych Aniołów,
przy wsparciu Gminy Krzyżanowice, był Meander Star Górnej
Odry, czyli bieg charytatywny
z którego tegoroczny dochód
w całości był przeznaczony na
pokrycie leczenia komórkami macierzystymi małej Zosi
Warchoł. – Chcemy aby Meander Star odbywał się co roku. Zawsze w czwartą sobotę
kwietnia. – wyjaśnia pani Sylwia. W międzyczasie stowarzyszenie prowadzi mniejsze akcje,
m.in. sprzedaż miodu, czereśni,
drewna czy gadżetów z logiem
stowarzyszenia. Aktualnie cały
dochód z tych akcji przeznaczony jest na operację stóp Sebastiana oraz Zosi z naszej gminy.
„Ciche Anioły” obecnie liczą
17 osób zrzeszonych oraz skupiają wokół siebie rzesze osób,
które wspierają stowarzyszenie
z zewnątrz. Jednak każdy kto
chce podzielić się swoim sercem i bezinteresownie pomóc
drugiemu człowiekowi jest mile
widziany w grupie aniołów działających po cichu, ale robiących
coraz większy hałas. Wszystko
w celu nagłośnienia akcji, które
mają pomagać osobom tym najbardziej potrzebującym.
Łukasz Bordo

Powiatowe święto plonów

Weź zdrowie w swoje ręce
Owsiszcze » Tegoroczne do- nowego elementu siłowni pod Polsko-Amerykańskiej Fundacji
żynki w Owsiszczach były okazją chmurką, który zakupiono dzię- Wolności. dla projektu „Kondycja
do oficjalnego zaprezentowania ki programowi Działaj lokalnie sposobem na długie życie – weź
zdrowie w swoje ręce”.
Program Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w PolPietrowice Wielkie » W tym wych. Na święto plonów przyjesce. Dotację w kwocie 5800 zł – na roku to Pietrowice Wielkie były chały delegacje rolników z teprojekt „Kondycja sposobem na gospodarzem dożynek powiato- renu gminy Pietrowice Wielkie
długie życie – weź zdrowie w swoje ręce” – pozyskano dzięki umowie z ośrodkiem Działaj Lokalnie
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.
Spośród 25 złożonych wniosków wybrano sześć. Owsiszcze
jako jedyne otrzymały wsparcie
w gminie Krzyżanowice.
(tb)

oraz całego powiatu. Z reprezentacjami gmin przybyli także ich włodarze. Gminę Krzyżanowice reprezentowli wójt
Grzegorz Utracki oraz delegacja z Rudyszwałdu – w tym sołectwie odbędą się w tym roku
dożynki gminy Krzyżanowice.
Korowód dożynkowy objechał całą wieś i wrócił do centrum, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie chleba gospodarzom – wójtowi Andrzejowi
Wawrzynkowi oraz staroście
Grzegorzowi Swobodzie.
Na uroczystości powiatowego święta plonów obecni byli minister Michał Woś oraz parlamentarzyści.
(tb)
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SUKCES UŚMIECHU
na mistrzostwach świata w Pradze
Praga/Tworków » Jechały
na mistrzostwa do Pragi w celach szkoleniowych, aby poznać
najnowsze trendy w tańcach
mażoretkowych, a przywiozły
medale.
Podczas VII Mistrzostw
Świata Mażoretek 20 sierpnia
w Pradze brązowy medal zdobył duet seniorek Julia Tomaszek i Anna Wiszkony, natomiast czternastoosobowa reprezentacja seniorek zespołu
Uśmiech zdobyła 5. miejsce
w kategorii formacji seniorek
pom-pom z układem „Boxeriada”. Oba występy mażoretek zostały bardzo wysoko ocenione
przez międzynarodowe jury –
podobała się choreografia łącząca elementy obowiązkowe
z nowatorskim – w przypadku
zespołów mażoretkowych – stylem street danse, czyli żywiołowym tańcem ulicznym.
Ponieważ tancerki zaraz po

występie spieszyły się na pociąg,
nie mogły uczestniczyć w ogłoszeniu wyników i dekoracji zwycięzców. Tę relację śledziły na
telefonie podczas jazdy na praski dworzec. Medale oraz dyplomy przywiózł dla Uśmiechu zaprzyjaźniony zespół.
Miłą niespodziankę spra-

wił tancerkom wójt Grzegorz
Utracki, zapraszając mistrzynie
wraz z instruktorką zespołu Iloną Świerczek na sesję rady gminy 27 sierpnia, podczas której

wręczył dziewczętom medale
i dyplomy przyznane podczas
mistrzostw oraz upominki ufundowane przez gminę.
Miło nam również poinformować, że Maxi Uśmiech, te-

goroczny zdobywca pierwszego
miejsca Mistrzostw Polski Zespołów Mażoretkowych, zdobył
24 sierpnia w Pradze złoty medal oraz tytuł Mistrzów Świata
w kategorii Grand Senior. Może

MINI GOLF
samorządowców

Rajd rowerowy na zakończenie wakacji

Piszcz » Na boisku znajdującym się w kompleksie basenowym w Piszczu rozegrany został turniej mini golfa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych zaprzyjaźnionych
gmin: Krzyżanowice, Szylerzowice i Piszcz. Zawody były jednym z punktów wspólnie opracowanego programu współpracy.
W tej cyklicznej imprezie
sportowej naszą gminę reprezentowały dwa zespoły, w skład
których weszli samorządowcy, pracownicy Urzędu Gmi-

ny i GZOKSiT. Wśród naszych
reprezentantów nie zabrakło
wójta seniora Wilhelma Wolnika.
W przeciwnych zespołach znaleźli się m.in. pracownicy urzędów i starostowie partnerskich
gmin.
Turniej zakończył się zwycięstwem jednej z drużyn gminy Krzyżanowice.
Oprócz dobrej sportowej zabawy turniej był kolejnym krokiem do podtrzymania bliskich
kontaktów pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami.
(tb)

Na zaproszenie Urzędu Gminy oraz firmy ALAS-Utex do
udziału w rajdzie rowerowym
odpowiedzieli liczni miłośnicy
aktywnego spędzania wolnego
czasu na dwóch kółkach. W sobotę 24 sierpnia na starcie przy
Urzędzie Gminy w Krzyżanowi-

cach zgromadziło się ponad 150
osób.
Rowerzystów przywitali zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek i dyrektor zarządzający firmy ALAS-Utex Adrian Fibic, życząc dobrej zabawy i miłej
atmosfery.

To od kilku lat największa
impreza rekreacyjna tego typu,
w której co roku bierze udział
wielu miłośników rowerowych
wycieczek – z gminy Krzyżanowice, powiatu raciborskiego,
wodzisławskiego, rybnickiego, a także z Czech. W rajdzie

pochwalić się najwyższą notą
całych mistrzostw w kategorii
formacji – 83,050 – za dynamicznie i żywiołowo wykonaną choreografię „Bawaria”.
(tb)

uczestniczyły całe rodziny, tak
więc wiek cyklistów był bardzo
zróżnicowany. Najmłodsi jechali
w siodełkach na rowerach z rodzicami.
Długa, bo 40-kilometrowa
trasa, prowadziła przez Buków,
Lubomię, Syrynię i Nieboczowy,
gdzie na rowerzystów czekały
napoje i pyszne kołoczyki. Tam
również można było ochłodzić
się przy fontannie. Dalej trasa
biegła przez Rogów, Bluszczów,
Odrę, Olzę, Gorzyce, Uchylsko,
Olzę, Zabełków-Nowy Dwór.
Na mecie w Roszkowie, nad
stawem rekreacyjnym firmy
ALAS-Utex czekał na wszystkich gorący posiłek.
Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali pracownicy Urzędu Gminy w Krzyżanowicach
oraz firmy ALAS, jadący w busach oraz Straż Miejska. Dodatkowo przez całą trasę rajd pilotowali strażacy oraz ratownik
medyczny z OSP Bieńkowice.
(tb)
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Dożynki czas zacząć...
Po żniwach, najgorętszym
okresie robót, nadszedł czas
radości i wdzięczności – Święto Plonów.
Za pomyślne zbiory dziękowali rolnicy, ich rodziny oraz
wszyscy mieszkańcy wiosek,
modląc się i prosząc o powodzenie upraw w przyszłym roku.
Nieodłącznym atrybutem
dożynek są wieńce dożynkowe
i barwny korowód, czego i w tym
roku nie zabrakło. Byli jeźdźcy, bryczki, odświętnie udekorowane ciągniki i sprzęt rolniczy. Szli zabawni przebierańcy,
a na przyczepach prezentowano różne scenki humorystyczne.
Wzdłuż tras pochodów stali widzowie zainteresowani tym, co
nowego, ciekawego i śmiesznego zobaczą tym razem.
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W tworkowskim DFK
podsumowano półrocze
Tworków » Działalność kulturalna Koła DFK w Tworkowie
oparta jest o coroczny
plan realizacji potrzeb
i oczekiwań członków
miejscowego DFK.
Wieloletnią tradycją
współpracy z miejscowymi organizacjami
i Wójtem Gminy Krzyżanowice jest coroczna kontynuacja organizowanego wspólnie
z GZOKSiT w Tworkowie koncertu laureatów
pieśni okresu Bożonarodzeniowego „Weihnachten mit Weihnachtsliedern” w tworkowskim kościele parafialnym. Zawsze w czwartek
po uroczystości Trzech
Króli członkowie DFK
spotykają się w Centrum Kultury w Tworkowie na tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym.
Kolejną pielęgnowaną od wielu lat tradycją jest uroczystość
Św. Józefa i uroczysta Msza
Święta w intencji tworkowskich rzemieślników, po której
to mężczyźni wszystkich profesji spotykają się w siedzibie
DFK w Tworkowie przy ciepłym
posiłku i dobrym piwku, dyskutując nieprzerwanie nad tajnikami i ciekawostkami swojego
zawodu. W marcu rozpoczęła
się kolejna już 12. edycja Sam-

stagskursu prowadzona obecnie przez panią Sylwię Jambor,
która również zdecydowała się
prowadzić w tym roku dzieci
Kindergrupy. W kwietniu Zarząd DFK zorganizował dla Zespołu Tanecznego „Tworkauer
Eiche” 3-dniowe warsztaty taneczne w Brennej, w całości pokryte ze środków gminy Krzyżanowice. Długi weekend majowy
związany jest w Tworkowie z postawieniem corocznie nowego
„Maibaumu” na cokole zaplecza
podwórka DFK. Piękny wiosenny miesiąc maj wiąże się również z corocznym spotkaniem

członków tworkowskiego DFK
z okazji „Mutter i Vatertagu”.
Tradycją tego spotkania jest
wspólne śpiewanie w języku
niemieckim pięknych maryjnych pieśni majowych. W procesji do Św. Urbana i w procesji Bożego Ciała czynny udział
wzięła młodzież męska ze swoim sztandarem.
Miesiąc czerwiec to okres
związany z dniem dziecka i zakończeniem roku szkolnego.
Zarząd DFK wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zorganizował dla dzieci szkolnych konkurs w temacie „Wissenswett-

bewerb” o naszej
miejscowości,
gminie, miejscowym DFK i rodzinach hrabiowskich Tworko wa i Krzyżanowic. Dla dzieci
młodszych organizowane zostało zakończenie „Samstagkursu”, gdzie wspólnie z rodzicami dzieci dokonały zakopania
na terenie DFK tzw. Kapsuły
Czasu z nadzieją, że po wielu
latach zostanie ona odnaleziona, co przybliży następnym pokoleniom pogląd na czasy lat
20. dwudziestego pierwszego wieku. Dobra współpraca
z tworkowską szkołą zaowocowała dodatkowymi nagrodami
dla absolwentów - najlepszych
uczniów Szkoły Podstawowej
REKLAMA

i Gimnazjum za osiągnięte wyniki nauczania z języka niemieckiego i reprezentację szkoły
w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym i zagranicznym.
W czerwcu br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Tworkowie. Ustępującemu Zarządowi, który przez
okres ostatnich 12 lat realizował zadania statutowe współpracując owocnie z Konsulatem
Niemiec w Opolu, VdG, Zarządem Wojewódzkim i Powiatowym TSKN-u, Wójtem Gminy
Krzyżanowice, z placówkami
oświatowymi w Tworkowie, Radą Sołecką, organizacjami społecznymi udzielono jednogłośnie absolutorium. Ustępujący
Zarząd DFK dziękuje wszyst-

kim jednostkom strukturalnym,
samorządowym i społecznym
za owocną12-letnią współpracę. Dokonano wyboru nowego
Zarządu DFK w osobach ludzi
młodych, ambitnych posiadających nowe spojrzenie i pomysły na dzisiejsze potrzeby społeczne. Pielęgnowana dotychczas wielokulturowość naszej
małej ojczyzny może przyjąć
nowe oczekiwane formy ofert
i współpracy. Działalność Koła
DFK w Tworkowie i jego Grup
Kulturalnych możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Niemiec w Opolu, MSW
i A w Warszawie i Urzędu Gminy Krzyżanowice.
Info: Ustępujący Zarząd
DFK Tworków

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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wierających zdjęcia najlepszych
prac oraz folderu z pracami malarskimi Barbary Kaszy.

Talenty i pasje
W Centrum Kultury w Tworkowie oraz w plenerach gminy Krzyżanowice odbywają się
warsztaty malarskie dla dorosłych mieszkańców LGD „Morawskie Wrota”, prowadzone
przez Barbarę Kaszę w ramach
projektu ”Talenty i pasje – ole-

jem i akwarelą po krzyżanowickiej ziemi”.
Uczestnicy pod okiem doświadczonej artystki poznają
techniki malarstwa akwarelowego i olejnego, przygotowania
podobrazi, zasady kompozycji
i proporcji. Warsztatom towa-

rzyszy fantastyczna atmosfera,
a uczniowie – jak na amatorów
– wykazują się niespodziewanie
wysoki poziom swoich umiejętności artystycznych.
Efektem końcowym będzie
wystawa powarsztatową oraz
wydanie kartek pocztowych, za-

Barbara Kasza, mieszkanka Tworkowa, malarstwem zajmuje się od prawie 40. lat. Pobierała prywatne lekcje na wydziale malarstwa i grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Sztuka Użytkowa oraz Związku Plastyków
Warmii i Mazur. Jest zapraszana na liczne plenery w kraju
i za granicą (Sycylia, Hiszpania, Ukraina, Rumunia, Grecja).
Artystka miała już kilkadziesiąt
wystaw malarskich, zarówno
w kraju, jak i za granicą, a jej
obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Japonii
oraz USA. (tb)
Zadanie „Talenty i pasje –
olejem i akwarelą po krzyżanowickiej ziemi” dofinansowane
w ramach projektu grantowego
„Talenty i pasje mieszkańców
Morawskich Wrót. Inicjatywa na
rzecz rozwoju ofert twórczego
spędzania czasu”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Jaś i Małgosia
OGŁOSZENIE

Krzyżanowice » Wiemy jak
ważna jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci, które przeniosą dobre nawyki w dorosłość. Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy ze Świetlicą
w Krzyżanowicach zaproponowała w tym roku program edukacyjny o tematyce ekologicznej w formie przedstawienia teatralnego pt. „Jaś i Małgosia”.
Edukacja teatralna ma istotne znaczenie, kształtuje świadomość inną niż ta, którą budują
środki masowego przekazu.
Tradycyjnie już spotkaliśmy się na placu Przedszkola w Krzyżanowicach pod wiatą w piątek 26 lipca 2019 roku
o godz. 14.00. Pogoda dopisała. A co najważniejsze dopisały w tym roku dzieci – było nas

wraz z rodzicami ok. 120. Na występie były również dzieci z naszego przedszkola. Dzieciom
bardzo się podobało.
W fabułę spektaklu wpleciono podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne. Dzieci poznały
istotne treści dotyczące troski
o czystość środowiska.
Główni bohaterowie: Jaś
i Małgosia, spacerując po lesie, mają okazję przekonać się
jak w łatwy sposób piękna natura zmienia się w zaśmiecony, brudny las. Podczas swoich
przygód dowiadują się, jak długo śmieci ulegają biodegradacji
w środowisku naturalnym i dlaczego tak ważny jest recykling.
Dzieci podczas spektaklu
brały czynny udział: w rozmowie z Jasiem i Małgosią, odpo-

wiadając na pytania zadawane
przez aktorów, były zapraszane także do tańca sroczek oraz
segregacji śmieci. Na zakończenie dzieci składają obietnicę
Jasiowi i Małgosi, że nie będą
śmiecić co zostało potwierdzone
stosownym dokumentem (umowa z przyrodą), który zostanie
w placówce na pamiątkę naszego spotkania.
Na zakończenie nie zabrakło
już tradycyjnie wielkich baniek
mydlanych i słodkiego poczęstunku. Do zobaczenia za rok.
Festyn został zorganizowany ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowicach.
Dziękujemy.
Agnieszka Winiarczyk
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Była laba są wspomnienia...
Dzieci z naszej gminy, które większość wakacji spędzają w miejscu zamieszkania nie
miały czasu na nudę. Zajęcia wakacyjne zaproponowane przez
wiejskie świetlice były wyjątkowo ciekawe, inspirujące i niepowtarzalne, a zamierzonym celem był aktywny oraz bezpieczny
wypoczynek dzieci i sprawienie
im jak największej radości.
Dzięki środkom finansowym
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
działającej przy Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, różnorodności przygotowanych zajęć
sprawiła, że uczestnicy wypoczynku letniego mogli spędzić
wakacje w ciekawy i przyjemny sposób.
(tb)

Lubimy malować

Wodne szaleństwo

Czekamy na seans filmowy

Sport to zdrowie

Odrobinka magii

żne
Mamy ró

Nasza wakacyjna drużyna

pomysły

Czekamy na seans filmowy

W bibliotece

Integracja
międzyświetlicowa
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NASI STRAŻACY

Zajęcia kreatywne

na zawodach sikawek konnych
wszystkim drużynom dziecięcym pierwsze miejsca i medale za ich profesjonalne przygotowanie, determinację i chęć
do uczestniczenia w rywalizacji.
W kategorii drużyn dziewczęcych pierwsze miejsce zajęła
OSP Krzyżanowice. Natomiast
drużyna chłopców z OSP Bieńkowice uplasowała się na miejscu szóstym.

na dzieci z OSP Krzyżanowice,
natomiast drugie miejsce zajęła druga drużyna dzieci z OSP
Krzyżanowice. Puchar Wójta
zdobyła też Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt do
lat osiemnastu z Krzyżanowic.
Drużyna męska z OSP Bieńkowice tym razem znalazła się tuż
za podium, zajmując 4. miejsce.

POKRZYWNICA
W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM

Malowaliśmy w plenerze
Trochę historii – zwiedzamy krypty

WILKOWICE KOŁO
BIELSKA-BIAŁEJ

Kilkanaście drużyn wzięło
udział w 7. Otwartych Zawodach
Sikawek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice i 17. Powiatowych Zawodach Sikawek Strażackich, które odbyły się 3 sierpnia br. w Wilkowicach.
Wilkowice to miejscowość
w Beskidach, nieopodal Bielska-Białej. To z tej miejscowości

Piżama party

Blisko 300 małych strażaków
rywalizowało 11 sierpnia na boisku w Pokrzywnicy w gminie
Polska Cerekiew w trakcie IX
regionalnych zawodów zabytkowych sikawek konnych. Uczestco roku na zawody sikawek do nicy startowali w grupach dzieBieńkowic przyjeżdża zaprzy- cięcych i młodzieżowych. Najmłodszy zawodnik miał 2 lata,
jaźniona drużyna strażaków.
Na zawodach w Wilkowicach najstarsi byli 18-latkowie.
gminę Krzyżanowice reprezenGminę Krzyżanowice retowały drużyny młodzieżowe prezentowały drużyny dzieci
z OSP Krzyżanowice i drużyna i młodzieży z OSP Krzyżanomęska OSP Bieńkowice. Nasi wice i OSP Bieńkowice.
Świetnie spisały się drużyny
młodzi strażacy zaprezentowali
się na medal!
dziecięce z Krzyżanowic i BieńPierwsze miejsce w swojej kowic, plasując się w czołówce.
kategorii zajęła pierwsza druży- Sędziowie postanowili przyznać

Czerwony olbrzym
Krzyżanowice » Pani Katarzyna Czerwińska z Krzyżanowic wyhodowała w swoim
ogródku gigantycznych rozmiarów pomidora o wadze 1505 gramów. Prawdopodobnie jest to

ŁANY W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM

15 sierpnia 2019 r. odbyły się
w Łanach (woj. opolskie) XVI Powiatowe Zawody Sikawek Konnych, w których gminę Krzyżanowice reprezentowały jednostki OSP Bieńkowice i OSP Krzyżanowice. Męska drużyna OSP
Bieńkowice wywalczyła drugie
miejsce, tuż za nimi uplasowali
się strażacy z OSP Krzyżanowice. Drużyna kobieca OSP Krzyżanowice zajęła trzecie miejsce
w swojej kategorii.
Strażacy dziękują wszystkim
opiekunom za przygotowanie
drużyn do zawodów, a dzieciom
i młodzieży za chęć uczestniczenia w zawodach i ćwiczeniach.
Dziękujemy także wójtowi za
udostępnienie gminnego busa
i rodzicom za dowiezieni dzieci
na zawody.
Imprezy takie jak te, są doskonałą okazją do zobaczenia
pracy sikawek konnych zupełnie jak przed wieloma laty zanim na wyposażeniu jednostek
OSP pojawiły się motopompy. Takie zawody to okazja, by
u każdej druhny i druha zaszczepić strażackiego ducha.
(tb)

odmiana Gigant czerwony, których nasiona dostała sześć lat
temu od swojej koleżanki. Pomidory te ogólnie charakteryzują
się dość dużymi owocami, ale
ten był wyjątkowo okazały. Pani Czerwińska wyhodował warzywo z nasion ubiegłorocznych,
własnych pomidorów.
Pomidor Gigant czerwony to
jeden z największych pomidorów. Jego miąższ jest mięsisty
i bardzo smaczny. W porównaniu do innych rodzajów pomidorów, ten gatunek jest wczesny
i zapewnia niezawodne owocowanie nawet przy chłodnej,
deszczowej pogodzie.
(tb)
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FESTYN RODZINNY
w Tworkowie na sportowo

Tworków » Podczas dwudniowego festynu rodzinnego
w Tworkowie bawili się mieszkańcy nie tyko tej miejscowości. W sobotę na boisku miejscowego LKS-u zmierzyły się
amatorskie drużyny piłkarskie –
Progips, Marco Owsiszcze, Orły
Tworków, Metalio, Perfekt Home, Safer, PRD Kühn oraz OSP
Tworków.
Po rozgrywkach grupowych
w meczu finałowym spotkały się
drużyny Perfekt Home i Marco Owsiszcze. Lepsi okazali się
piłkarze Perfekt Home i to oni
zdobyli Puchar Sołtysa.
Prócz rywalizacji piłkarskiej toczyła się także rywalizacja o Kufel Tworkowika, który
w tym roku wywalczył Andrzej
Olbrich.
W drugim dniu festynu sportowo-rodzinnego w Tworkowie
zmierzyły się dwa zespoły żeńskie: LKS Mamusie i LZS Mamy.
Panie walczyły zaciekle, ale fair
play. Mecz zakończył się wynikiem 6:2.
Poza piłkarskimi emocjami
nie zabrakło i innych atrakcji.
Każdy chętny mógł skorzystać
z przejażdżek starym żukiem ze
Złombolu. Atrakcją dla dzieciaków była przejażdżka kucykiem.
Na boisku pojawili się policjanci z posterunku w Krzyżanowicach, którzy zaprezentowali
radiowóz i przygotowali pokaz
z wykorzystaniem alkogogli. Był
także pokaz taekwondo – sztuki walki, wywodzącej się z Korei. Natomiast przedstawiciele
Skrzydlatego Raciborza zaprezentowali modele samolotów
zdalnie sterowanych.
(tb)
zdj.:gpiszczan
naszraciborz.pl

Roszków vs Chuchelna

Roszków » 25 sierpnia
w upalne niedzielne popołudnie odbył się międzynarodowy mecz w sołectwie Roszków.
Na rozgrzewkę zagrali najmłodsi piłkarze z Roszkowa, którzy
dali z siebie wszystko, aby z jak
najlepszej strony pokazać się
swoim rodzicom. Następnie od-

był się mecz pomiędzy sołecką
drużyną Przyszłość Roszków
a czeską drużyną Chuchelnicka
Jedenactka. Dzięki dużej ilości
swoich kibiców gospodarzom
udało się zdobyć wiele bramek,
tym samym wygrywając mecz.
Najważniejsze w tym dniu było
spotkanie i dobra zabawa z ko-

legami z SDH Chuchelna, która
współpracuje z jednostką OSP
Roszków. Puchary ufundował
Sołtys Józef Staś który, był sędzią meczu.
Info: Roszków

Na Trzecioku wędkowali emeryci
Tworków » W niedzielę 4
sierpnia na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się kolejne zawody wędkarskie zorganizowane przez Polski Związek
Wędkarski Koło 109 Krzyżanowice. Tym razem o miano najlepszego rywalizowali emeryci
i renciści. W zawodach uczestniczyło 17 wędkarzy.
Zawody trwały trzy godziny
i nikt nie opuścił łowiska z pustą
siatką. Choć efekty połowów były różne, wszyscy byli zadowoleni, atmosfera sympatyczna,
i najważniejsze – pogoda była
wyśmienita. Ryby nie były imponujące, przeważały karasie,
płocie, okonie czasem trafił się
lin. Największą rybę – 47-centymetrowego karpia – złowił Józef
Kędzior, i to on został wyróżniony nagrodą specjalną sołtysa
Tworkowa.
Dla wszystkich seniorów
przygotowano kiełbaski z grilla, a potem wręczono nagrody
i dyplomy.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Henryk Duraj (4740 pkt)
Tadeusz Nieznański (4330 pkt)
Jerzy Girtler (3390 pkt)
Teresa Śmietana (3300 pkt)
Zdzisław Sitarski (3080 pkt)
Paweł Śmietana
(2950 pkt)
9. Henryk Filip (2380
pkt)
10. Andrzej Bedrunka
(2020 pkt)
11. Kazimierz Szczeponek (1810 pkt)
12. Roman Mikaszek
Wyniki zawodów
(1810 pkt)
1. Kazimierz Cieślak (8000 pkt) 13. Bronisław Pod2. Józef Kędzior (5070 pkt)
ruczny (1780 pkt)

14.
15.
16.
17.

Krystian Cimała (1700 pkt)
Bernard Popela (1370 pkt)
Juszczyk Marian (1070 pkt)
Ludwik Siekaczek (910 pkt)
(tb)

Z WOLEJA
No i się zaczęło. Runda jesienna sezonu 2019/2020 wystartowała. Piłkarze z naszej
gminy ruszyli do boju w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
Dwie drużyny z naszej gminy występują w klasie okręgowej ŚZPN Katowice. Po czterech rozegranych kolejkach
LKS Krzyżanowice, mający
10 punktów, zajmuje 3. miejsce w tabeli, zaś LKS Tworków
– 5 punktów i 10. miejsce w tabeli. W grupie, w której grają
nasze drużyny występuje 18
zespołów.
Jedyna drużyna występują-

ca w klasie A Podokręgu Racibórz, LKS Chałupki, po trzech
kolejkach ze zdobyczą 6. punktów plasuje się na 8. miejscu
w tabeli.
Jedna nasza drużyna występuje również w klasie B
tegoż podokręgu. Po trzech
rozegranych kolejkach LKS
Owsiszcze – 3 punkty i 11.
miejsce.
W klasie C gr. I rozegrano
jedną kolejkę meczów. Występujące w tej klasie cztery nasze
drużyny: LKS Bolesław, LKS
Zabełków, LKS Owsiszcze II
wygrały swoje mecze i mają
na swoim koncie po 3 punkty,

natomiast LKS Tworków II po
remisie 1 punkt.
Drużyny LKS Krzyżanowice i LKS Tworków rozegrały
mecze o Puchar Polski w 1/8
finału Podokręgu Racibórz:
LKS Tworków – Silesia Lubomia 1:0
Zameczek Czernica – LKS
Krzyżanowice 4:3
Drużyny młodzieżowe rozpoczynają rozgrywki we wrześniu.
Sytuacja z dnia 25.08.2019 r.
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KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

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

Kwiaciarnia KRYSTYNA

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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
REKLAMA

„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
Zbliża się koniec wakacji, koniec laby i urlopów.
Proponujemy naszym Czytelnikom coś na wybudzenie z tego cudownego okresu urlopów i wakacji kilka
nowości wydawniczych – powieści kryminalnych, thrillerów i sensacji. Zapraszamy do bibliotek.

półki

KATARZYNA GROCHOLA - ZRANIĆ MARIONETKĘ

Warszawa, tu i teraz. W luksusowym apartamencie odnalezione zostaje ciało znanego biznesmena. Po oględzinach miejsca zdarzenia policja ogłasza,
iż było to samobójstwo. Gdy jednak wkrótce dochodzi do kolejnych tajemniczych zgonów, śledczy muszą wziąć pod uwagę, że za wszystkim może stać
morderca. Sprawę prowadzi Natan, doświadczony policjant, jeden z ostatnich mężczyzn z zasadami, i przydzielona mu przez policyjną „górę” młoda antropolożka Weronika, pisząca pracę doktorską na temat samobójstw.
Obydwoje zmagają się z demonami przeszłości, a nowe śledztwo zaprowadzi
ich w rejony, których nawet nie byliby w stanie sobie wyobrazić.
Czy w plątaninie coraz bardziej przerażających zdarzeń Natanowi i Weronice uda się odkryć prawdę? Zranić marionetkę to porywająca i wielopoziomowa opowieść o dobru i złu, o nienawiści i miłości, a także o tym, jak trudno czasem jedno
odróżnić od drugiego. Pisarka po raz kolejny udowadnia, że nie ma sobie równych w subtelnym
opisywaniu i odsłanianiu ludzkich sekretów.

ANNA POTYRA - PCHŁA

Główny bohater powieści staje przed bardzo trudnym zadaniem, musi znaleźć morderce który nie pozostawia po sobie żadnych śladów, żaden najmniejszy trop nie prowadzi do niego, nic nie wskazuje na to, że tę zagadkę
uda się rozwiązać. Na dodatek cała akcja zaczyna się w trakcie Wigilii Bożego Narodzenia, gdzie większość zespołu ma wolne, spędza czas z rodziną.
Od samego wstępu akcja idzie jak burza! Mamy morderstwo, teraz będą
szukać sprawcy, znajdą i po sprawie. Nic bardziej mylnego! Przyszło kolejne zaskoczenie, a po nim następne i tak przez niemal całą książkę. Wszystko nas tu zaskakuje, nie ma sekundy na nudę, niespodziewane zwroty akcji! Książka jest napisana w trzeciej osobie czasu przeszłego i w głównej
mierze podążamy krokami śledztwa w oczach Pana Komisarza. Jednak w jego zespole pojawia
się również piękna profilerka Iza, młody policjant o wiele mówiącej ksywce Brylant i postawny Ślązak – Corsetti. Jest to drużyna, która pracuje ciężko, uzupełnia się i posiada charakter.
Nie wiemy zbyt wiele o postaciach pobocznych, ale są one wyraziste, mają indywidualne cechy
i własne zadania. Warto w tym miejscu wspomnieć, że posiadamy zarówno fragmenty narracji
z punktu widzenia świra i przetrzymywanej ofiary, czekającej na śmierć.

SHERYL BROWNE - OPIEKUNKA

Thriller psychologiczny oparty na starym schemacie - w życie małżeństwa
z trudną przeszłością wkracza kobieta, która może sporo namieszać. Melissa i Mark Cainowie są szczęśliwi, że znaleźli Jade, opiekunkę, która ma
doskonały kontakt z małymi dziećmi. Jade ma za sobą dramatyczne przeżycia – widziała, jak jej dom spłonął. Dlatego tym bardziej potrzebuje wokół
siebie kochającej rodziny. Przygarnięcie jej pod dach wydaje się w tej sytuacji znakomitym rozwiązaniem. Mark pracuje jako oficer policji i całymi
dniami nie ma go w domu, a Melissa zmaga się z prowadzeniem własnej
firmy. Rodzina staje się coraz bardziej zależna od opiekunki, która z ochotą
pomaga domownikom. Kiedy Melissa zaczyna popadać w depresję, Jade
przejmuje większość obowiązków. Wkrótce Mark zauważa zmianę atmosfery w domu. Zaczyna przyglądać się bliżej idealnej z pozoru opiekunce i to, co odkrywa, wstrząsa
nim do głębi. Zaczyna się domyślać, o co może jej tak naprawdę chodzić…

JONES TAYARI - NASZE MAŁŻEŃSTWO

To historia skomplikowana, oryginalna i bardzo intrygująca - losy małżeństwa, które zostaje wystawione na próbę, gdy jedno z pary trafia do więzienia na dwanaście lat za zbrodnię, której nie jest sprawcą. Droga Celestial
i Roya do ślubu była dość wyboista. Obydwoje z silnymi charakterami, ambitni, miotali się, zanim ostatecznie przyjęli role męża i żony.
Osiemnaście miesięcy. Tyle zdążyli nacieszyć się sobą. Jedna noc i fatalny
zbieg okoliczności. Tyle wystarczyło, by Roy trafił do więzienia, a Celestial
stała się żoną skazańca. Przed nimi wyzwanie, któremu musi sprostać ich
uczucie, wierność i zaangażowanie.
Tayari Jones boleśnie i bez uprzedzenia uderza w instytucję małżeństwa i zadaje pytanie: czy w związku ważniejsze jest MY czy JA? „Nasze małżeństwo”
to wnikliwe i wstrząsające wejście w intymne życie dwojga ludzi w chwili dramatycznej próby.

Myśl
Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.
Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.
Albert Camus

Uśmiechnij się
U psychiatry...
- Czy ktoś w pani rodzinie cierpiał na zaburzenia psychiczne?
- Nikt nie cierpiał, wszyscy dobrze się bawili…

- Zosiu, co tak długo robisz w kuchni?
- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźć!

Kobieta ogląda coś w telewizorze, płacze i krzyczy: Stój! Nie idź tam! Nie wchodź do tego kościoła! Błagam cię!
Zdziwiony mąż pyta: Co ty oglądasz?
- Nasz ślub na DVD…

- Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana. Adama poznałam na eDarling,
potem zostaliśmy przyjaciółmi na Facebooku, często gadaliśmy na WatsAppie, teraz
oświadczył mi się przez Skypa.
- Córeczko, wobec tego weź ślub na Twitterze, dzieci kupcie na eBayu, a jak ci się mąż
znudzi, to wystaw go na Allegro...

- Coś taka wkurzona?
- Mężowi na urodziny kołowrotek kupiłam do wędki.
- No to chyba dobrze? Twój stary co weekend z kolegami przecież na ryby jeździ. Nie
spodobał mu się?
- Gorzej. Zapytał co to jest…

Córka dzwoni do matki: Mamo ten niewdzięcznik mój mąż znowu nie chce jeść ziemniaków!
- Powiedz mu jak się starałaś, kiedy je gotowałaś.
- To je trzeba ugotować? !

- Doktorze, dowiedziałem się, że będzie mnie operował praktykant…
- Zgadza się.
- A jak mu się nie uda?!
- To mu praktyk nie zaliczymy…

MICHELLE RICHMOND - ROK WE MGLE

W gęstej mgle? W falach Pacyfiku? Na parkingu? W ciężarówce nieznajomego? Gdzie zniknęłaś?
Abigail i Jake wkrótce zamierzają się pobrać. Abigail jest młodą fotografką, która po tragicznej śmierci partnera układa sobie życie na nowo. Jake rozstał się z żoną. Samotnie wychowuje sześcioletnią córeczkę Emmę.
Pewnego dnia Abigail wybiera się z dziewczynką na plażę. Kiedy robi zdjęcia, traci ją z oczu na kilkanaście sekund. Kilkanaście sekund, które zmieni się w najgorszy rok jej życia… Książka jest nie tylko historią o zaginionej dziewczynce. Oprócz kryminalnej zagadki zniknięcia, autorka zwraca
uwagę czytelnika na inne wątki. Są rozważania o naturze ludzkiej pamięci,
o sztuce fotografii i surfowaniu. Widzimy, jak owa tragedia wpływa na ojca
oraz jego związek. Nadzieje na odnalezienie dziewczynki maleją. Ludzie się poddają, angażują
w ważniejsze sprawy. Tylko Abby nie przestaje szukać dziewczynki. To z kolei prowadzi do jej
wyobcowania wśród znajomych.
Agnieszka Winiarczyk
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