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PODZIĘKOWANIE ZA ŻNIWA

– gminne Święto Plonów w Rudyszwałdzie

Rudyszwałd » Praca na roli to ciężki kawałek chleba z owoców której wszyscy korzystamy bez
żadnego wyjątku. Okres letnich wakacji dla większości z nas kojarzy się z urlopem i wypoczynkiem.
Ten sam czas dla rolników jest najgorętszym okresem w którym z wytężoną pracą zbiera swoje
plony. Teraz nadszedł czas wdzięczności za dar płodów rolnych – Święto Plonów. Tegorocznym
gospodarzem dożynek gminy Krzyżanowice był Rudyszwałd.
Czytaj na stronie 2-3
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PODZIĘKOWANIE ZA ŻNIWA

– gminne Święto Plonów w Rudyszwałdzie
Druga niedziela września
br. w Rudyszwałdzie przybrała niezwykle odświętny charakter. To właśnie tutaj o godzinie 11
w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej, ks. proboszcz Paweł
Chlipała, uroczystą Mszą świętą,
rozpoczął obchody dożynkowe
gminy Krzyżanowice. Po mszy
ulicami przeszedł barwy korowód dożynkowy, który zdawałoby się nie miał końca. Przemarsz
pochodu podziwiany był zarówno przez mieszkańców naszej
gminy jak i przyjezdnych gości,
którzy rozstawieni byli na całej
długości trasy korowodu. Na
czele jechali jeźdźcy, za nimi na
swoich pojazdach jechały przedszkolaki i dzieci ze świetlicy, dalej mażoretki zespołu Uśmiech
i przygrywająca uczestnikom
pochodu Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice. W następnej kolejności zabytkowym samochodem podróżowała sołtys
Urszula Błaszczok a w bryczce
starostowie dożynek. Pięknie
prezentowały się korony żniwne z wszystkich sołectw naszej
gminy, wiezione na platformie.
Za nimi, ubrane w śląskie stroje,
maszerowały panie z KGW. Długa kawalkada przepięknie przystrojonych maszyn rolniczych

i ciągników – zabytkowych i nowoczesnych – śmiesznych przebierańców, przyczep, na których
prezentowano humorystyczne
scenki z życia rolników, nie miała końca, ponieważ oprócz delegacji dziecięciu naszych sołectw
w korowodzie udział wzięły maszyny z zaprzyjaźnionych gmin
z Czech.
W imieniu władz samorządowych wójt gminy Grzegorz
Utracki złożył rolnikom wyrazy
uznania i szacunku oraz podziękował za rolniczy trud i wysiłek,
za umiłowanie ziemi, przywiązanie do tradycji.
Starostowie dożynek – Joanna Grygarczyk i Franciszek
Lampa – przekazali włodarzom

gminy bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, którym
podzielono się z wszystkimi
obecnymi podczas uroczystości. Przekazano także bochen
chleba gospodarzom przyszło-

rocznych dożynek – przedstawicielom Chałupek.
Gminne święto plonów było
okazją do uhonorowania zasłużonych rolników i osób pracujących na rzecz rolnictwa w gminie Krzyżanowice. Nagrody
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wręczone przez
ministra Michała Wosia oraz
wójta gminy Grzegorza Utrackiego. Odznaczenia otrzymali: Zygfryd Wolnik z Bieńkowic,
Maria Bartosz z Bolesławia, Urszula Wileczelek z Tworkowa,
Hubert Satzek z Krzyżanowic,
Dariusz Liszka z Nowej Wioski, Bogdan Pientka z Owsiszcza, Józef Urbaniec z Roszkowa,
Jenda Gonsior z Rudyszwałdu,
Anna Kupka z Zabełkowa i To-

masz Zdziebłowski z Chałupek.
Dodatkowo uhonorowano również Wilhelma Wolnik - zasłużonego dla Gminy Krzyżanowice.
Otrzymał on nagrodę specjalną
w plebiscycie „Orły Polskiego
Samorządu” wręczaną z okazji
30-lecia Wolności RP.
Na dożynkowej scenie zaprezentowały się nasze lokal-

ne grupy artystyczne zespołów
tanecznych oraz utalentowane
wokalistki z naszej gminy, zaś
gwiazdą wieczoru był zespół
„After Party”. Gminne Święto
Plonów zakończyło się zabawą
taneczną poprowadzoną przez
JD’a Adama.
(łb)
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PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania za ogrom pracy poświęcony
w przygotowanie Dożynek Gminnych w Rudyszwałdzie.
Dziękuję mieszkańcom Rudyszwałdu wszystkim organizacjom
Panu Wójtowi wraz z pracownikami Urzędu Gminy.
Księdzu proboszczowi za sprawowanie Mszy św.
Dziękuję rolnikom naszej gminy, przedstawicielom sołectw,
paniom z K.G.W. wszystkim uczestnikom korowodu.
Dziękuję sponsorom i ludziom dobrej woli
oraz wszystkim obecnym na naszej uroczystości.
Sołtys Rudyszwałdu wraz z Radą Sołecką.
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Święto Plonów

W BIEŃKOWICACH
Bieńkowice » Pracy w gospodarstwie rolnym nigdy nie
brakuje, ale to właśnie teraz zakończył się sezon najcięższych
robót - żniwa. Za urodzaj i pomyślność podczas tegorocznych
zbiorów podziękowali w sołeckich dożynkach.
Sołeckie dożynki w Bieńkowicach obchodzono 15 września
br. Tego dnia Święto Plonów
rozpoczęło się uroczystą Mszą
św. w kościele pw. Wszystkich
Świętych, której przewodniczył ksiądz proboszcz Krystian
Giemza. Następnie utworzono
korowód dożynkowy, który spod
szkoły podstawowej wyruszył
w kierunku boiska zlokalizo-
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pieczonego z tegorocznej mąki.
Następnie słowami skierowanymi do gospodarzy sołtys podziękował wszystkim za trud i wysiłek włożony w ich pracę. Za wójta Grzegorza Utrackiego przemawiał jego zastępca Wolfgang
Kroczek, który w imieniu wójta
i swoim złożył wyrazy uznania
i szacunku oraz podziękował za
owoce ich ciężkiej pracy.
Po oficjalnej części swoje występy artystyczne zaprezentowały dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. Były wierszyki,
śpiewy, tańce, mini koncerty instrumentalne oraz ślōnskŏ gŏdka. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną.
(łb)

wanego przy drodze krajowej.
Pochód otwierali jeźdźcy, dalej
korona dożynkowa wieziona na
platformie, zaprzęgi konne, a za
nimi oficjele. Nie zabrakło dzieci
w strojach ludowych i przebierańców ubranych w humorystyczny sposób. Na tyłach korowodu jechały traktory i maszyny
rolnicze, specjalnie na tą okazję,
uroczyście przystrojone.
Po przemarszu dożynkowego korowodu nastąpiła część zabawowa Święta Plonów. Jednak
zanim przystąpiono do hucznego świętowania starostowie dożynek - Maria i Adolf Herzog - na
ręce sołtysa Romana Herber
przekazali bochen chleba wy-

Miejsca pamięci

DO RENOWACJI
Gmina Krzyżanowice »
Udało się pozyskać fundusze
z marszałkowskiego konkursu
„Inicjatywa sołecka” na projekt
„Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie”, w ramach zadania zostaną odnowione i zagospodarowane pomniki w Roszkowie i
Zabełkowie.
W Roszkowie pomnik Powstańców poległych za Polskę
w 1921 roku oraz poległych w I
wojnie światowej - zostaną wyczyszczone i odnowione napisy
na pomniku a teren uporządkowany, wykonane zostaną nasadzenia w kwietnikach, ogrodze-

nie pomnika zostanie odświeżone farbą antykorozyjną a pobocze wkoło oczyszczone.
W Zabełkowie pomnik upamiętniający miejsce walk Powstańców Śląskich zostanie
poddany kompleksowej renowacji a teren wokół zostanie zrewitalizowany (wymiana kostki brukowej, wykonanie trawników dywanowych, nasadzenia zieleni oraz zamontowanie
elementów małej architektury
- ławki parkowe i kosz na śmieci).
Koszt projektu to 97.000 złotych z czego 47.530,00 złotych
w formie dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego.
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Dożynki
w Tworkowie
Tworków » W pierwszą niedziele września świętowali tutaj
dożynki sołeckie. Uroczystości
Święta Plonów rozpoczęły się
pod Złotym Kłosem, gdzie po-

święcono korony żniwne i spod
którego wyruszył korowód do
miejscowego kościoła.
W ceremonii dożynkowej
z samorządu lokalnego wzięli

udział starosta raciborski Grzegorz Swoboda, zastępca wójta
Wolfgang Kroczek, sołtys Andrzej Bulenda oraz przewodniczący Rady Gminy Brunon
Chrzibek.
Starostami byli Urszula
i Norbert Buba, gospodarzący
w Tworkowie na Ogrodowej. Ich

rodzinne gospodarstwo ma 50
ha, specjalizuje się w uprawie
kukurydzy, pszenicy i rzepaku.
Mimo suszy nie narzekają na
plony, choć twierdzą, że były
w tym roku średnie.
(w), (łb)
fot. Damian Mitoszek

Powstańców Śląskich
Festiwal na Węgrzech

Ratka » Jak co roku we
wrześniu na zaproszenie władz
partnerskiej gminy Ratka z wizytą na Węgry udała się delegacja gminy Krzyżanowice.
Okazją do spotkań jest Festiwal Kultury Mniejszości Narodowych, cykliczna impreza

gromadząca zespoły taneczne,
wokalne i muzyczne gmin partnerskich z Niemiec, Rumunii,
Słowacji, Polski oraz okolicznych miejscowości.
W skład delegacji weszli samorządowcy i przedstawiciele
organizacji społecznych. De-

legacji towarzyszył Zespół Taneczny Uśmiech z Tworkowa.
Festiwal rozpoczął się w sobotę
po południu przemarszem korowodu wszystkich występujących zespołów, które przechodząc ulicami Ratki prezentowały się mieszkańcom, witającym
kolejne grupy oklaskami. Potem były występy na scenie przy
miejscowej szkole, które trwały
do późnego wieczoru, groma-

dząc ogromną rzeszę widzów
z Ratki i okolicy.
Gościnni Węgrzy zadbali też,
aby nasza delegacja zapamiętała wizytę jak najmilej, więc poza
oficjalnymi uroczystościami był
czas na zwiedzanie okolic Ratki, między innymi winnicy, jednej z wielu, bowiem Ratka leży
w prowincji Tokaj znanej z wyrobu wyśmienitych win.
(łb)

W PRZEBUDOWIE
Zabełków » Trwają prace związane z zadaniem p.n.
„Przebudowa ul. Powstańców
Śląskich w Zabełkowie”. Koszt
inwestycji to 674.001,32 zł.
Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni o długości 410
m i szerokości 6 m, budowę fragmentu chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej po przeciwnej stronie. Ponadto wyremontowana
zostanie kanalizacja deszczowa

oraz przebudowane będą istniejące zjazdy indywidualne.
Zadanie dofinansowane
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 „Europa inwestująca
w obszary wiejskiej”
Opr. Referat GP
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KRÓTKO
28 sierpień
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku, na
którym omawiano m. in. sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych za
2018 rok oraz projekty dot. edukacji ekologicznej.
29 sierpień
Wójt gminy uczestniczył w Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach.
31 sierpień (sobota)
Zastępca wójta gminy Wolfgang Kroczek wziął udział w uroczystościach
z okazji 50-lecia Ochotniczej Straży
pożarnej w Chałupkach.
1 wrzesień (niedziela)
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w Dożynkach parafialno-sołeckich
w Tworkowie
Skarbnik Gminy uczestniczył w Dożynkach Gminnych w Mszanej.
2 wrzesień
Zastępca wójta gminy uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego
w szkole podstawowej w Tworkowie.
Sekretarz gminy uczestniczyła w rozpoczęciu roku szkolnego
w szkole podstawowej w Bieńkowicach.
Skarbnik gminy uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w szkole
podstawowej w Krzyżanowicach.
3 wrzesień
Sekretarz gminy złożyła życzenia
seniorom z Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów z Tworkowa podczas spotkania okolicznościowego
z okazji Dnia Seniora.
4 wrzesień
Wójt gminy wziął udział w naradzie
dyrektorów szkół i przedszkoli gminy Krzyżanowice w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Wójt gminy uczestniczył udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD
Morawskie Wrota w Gorzycach.
W Urzędzie Gminy odbyło się kolejne spotkanie dotyczące scalania
gruntów w naszej gminie.
6 wrzesień
Wójt gminy odwiedził z życzeniami
najstarszą mieszkankę Bolesławia P.
Edeltraut Fraenzel z okazji 93 rocznicy urodzin.
7 wrzesień
Wójt gminy uczestniczył podczas
zawodów strzeleckich Koła Łowieckiego Bażant o Puchar Wójta Gminy
Krzyżanowice.
Dodatkowo uczestniczył podczas
zawodów Strażackich CTIF o Puchar Starosty Raciborskiego, które
odbyły się w Krzyżanowicach oraz
w gali rozdania nagród w plebiscycie „Marka Śląskie” w Gliwicach.
8 wrzesień
Dożynki Gminne w Rudyszwałdzie.
12 wrzesień
Wójt gminy wraz ze skarbnikiem
gminy podpisałem umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącą programu Ograniczenia Niskiej Emisji
w gminie Krzyżanowice.
15 wrzesień
Zastępca Wójta Gminy uczestniczył
w dożynkach parafialno-sołeckich
w Bieńkowicach.
W Chałupkach odbył się kolejny jarmark na granicy.
18-19 wrzesień
Zastępca wójta wraz ze skarbnikiem
gminy uczestniczyli w Kongresie
Gmin Wiejskim oraz Forum Skarbników w gminie Biała Rawska.
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Analiza wykonania budżetu

za I półrocze 2019 roku
Na ostatniej sesji radni przyjęli sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy w pierwszym
półroczu 2019 roku. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków
przedstawił wójt gminy Grzegorz Utracki. Wcześniej radni
analizowali je szczegółowo na
połączonych komisjach, wydając pozytywną opinię.
Na wstępie wójt zaznaczył,
że wykonanie budżetu gminy,
zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków, uzależnione jest
w głównej mierze od czynników
zewnętrznych – m.in. od terminów naborów i ogłoszeń o konkursach w przypadku przedsięwzięć planowanych do realizacji
przy udziale środków unijnych
i krajowych.
Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony 27 grudnia 2018 r.
uchwałą rady gminy. W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2019 r. plan budżetu gminy
po stronie dochodów zamyka
się kwotą 46.723.480,16 zł, a po
stronie wydatków 56.346.101,51
zł. Niedobór budżetu został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych
oraz przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zaplanowano
również spłaty zaciągniętych
uprzednio przez gminę pożyczek w wysokości 222.250,00 zł.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu
za okres od stycznia do czerwca 2019 roku, wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi
48,64%, w tym dochody własne –
54,98%, subwencje – 58,90%, do-

tacje – 30,83%. Wykonanie dotacji,
związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych
ze środków zewnętrznych, nastąpi w II półroczu.
Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 roku
wynosi 47,59%, jednak poziom
wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (39,21%). Wykonanie zadań
bieżących następuje zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
Starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych
na realizację projektów miękkich oraz zadań inwestycyjnych
przekładają się na różnorodność i zwiększoną ilość zadań
przewidzianych do wykonania
w roku budżetowym.
Ważniejsze projekty dofinansowane ze źródeł krajowych
i unijnych.
„Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Krzyżanowice” projekt zakłada kompleksową
termomodernizację w dwóch
placówkach – SP Tworków
oraz SP Chałupki – połączoną
z remontem i wymianę źródeł
ciepła oraz stolarki drzwiowej
i okiennej. Dofinansowanie:
4.281.541,88 zł.
„Przebudowa ul. Raciborskiej i Ronda w Chałupkach” podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Dofinansowanie:
2.442.106,00 zł.
„Program wsparcia rodzin,
osób niesamodzielnych i nie-

ŻŁOBEK

oficjalnie otwarty

pełnosprawnych w gminie Krzyżanowice”.
Projekt realizowany przez
OPS w Krzyżanowicach. Zakres: utworzenie gabinetu pedagoga i logopedy, poradnictwo psychologiczne, asystentura rodzinna, dzienna opieka
środowiskowa. Dofinansowanie:
506.391,75 zł.
„Rozwój Kompetencji Cyfrowych w Gminie Krzyżanowice”
- zakup sprzętu informatycznego, organizacja szkoleń dla 650
osób w zakresie podstawowych
kompetencji cyfrowych. Dofinansowanie 150.000,00 zł.
„Ekoturystyka – Atrakcje
turystyczne Dorzecza Górnej Odry”. Dofinansowanie:
2.628.658,03 zł.
Działania: przebudowa budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach na Centrum
Górnej Odry, utworzenie multimedialnej ekspozycji, biblioteki
i sali komputerowej.
„Udostępnienie Odry i Olzy”. Zakończono budowę ścieżek rowerowych w Chałupkach
(dofinansowanie 470.329,04 zł)
i Zabełkowie (dofinansowanie
313.777,44 zł).
„Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza” - budowa ścieżek rowerowych: na trasie Krzyżanowice – Tworków,
Tworków ul. Odrzańska, na trasie Bieńkowice – Bolesław. Dofinansowanie: 1.914.235,39 zł.
„Szylerzowice i Krzyżanowice miejsca aktywności i odpoczynku” - zakończono prace
związane z rewitalizacją parku w Tworkowie; trwają prace
Tworków » Najmniejsi
mieszkańcy naszej gminy już
z niego korzystają. A rodzice,
w ciągu dnia, mogą być o swoje pociechy spokojni. Pierwszy
żłobek w naszej gminie został
oficjalnie otwarty. Zlokalizowany jest w Tworkowie i zapewnia
opiekę dla 10 dzieci.
Choć żłobek w Tworkowie
funkcjonuję już od początku
września, to właśnie we wtorek,
tj. 10 września br. o godzinie 15
oficjalnie został otwarty przez
wójta gminy Grzegorza Utrackiego w towarzystwie sołtysa
Andrzeja Bulendy, przewodniczącego rady gminy Brunona
Chrzibek, dyrektor Gminnego
Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Darii Wieczorek
oraz dyrektor przedszkola Beaty Bobrowskiej. W obecności
rodziców i ich pociech padły
słowa podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych
w powstanie obiektu oraz serdeczne życzenia, aby żłobek jak
najlepiej służył rodzinom i jego
najmniejszym użytkownikom.
Wstęga z pomocą wójta gminy została
przecięta
przez dzieci uczęszczające do
placówki,
małą Zosię
i Dawida.
(łb)

dotyczące udostępnienia wieży,
wozowni i prace zabezpieczające na ruinach zamku. Dofinansowanie: 2.860.566,37 zł.
„Aktywni wśród przyrody”.
Zajęcia z aerobiku, zumby, jogi, biegi przełajowe, nordic walking oraz warsztaty malarskie;
opracowanie tekstów i zdjęć do
informatora, opracowanie mapy
obszaru Krzyżanowic i Szylerzowic. Dofinansowanie: 62.208,00 zł.
„Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin”. Działania: wydanie map z występowaniem gatunków inwazyjnych,
pokaz likwidacji gatunków inwazyjnych, organizacja warsztatów, przygotowanie i druk materiałów informacyjnych. Dofinansowanie: 25.183,79 zł.
„Ludzie i kultura pogranicza
polsko-czeskiego”. Organizacja
Festynu Organizacji Partnerskich przy Zamku w Chałupkach.
Dofinansowanie: 71.316,00 zł.
„Odra dla Odkrywców” - organizacja spływu kajakowego,
wydanie publikacji dot. rzeki Odry, opracowanie aplikacji turystycznej na urządzenia mobilne. Dofinansowanie:
121.086,00 zł.
„Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior” - zajęcia dla seniorów
w Klubie Senior + w Owsiszczach (dietetyk, rehabilitant, policjant, lekarz), warsztaty i szkolenia kulinarne, wydanie folderu
kulinarnego pogranicza. Dofinansowanie: 62.696,00 zł.
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto inwestycję pn.
„Przebudowa części pomieszczeń budynku przedszkola wraz
ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek w Tworkowie”. Zadanie realizowane z udziałem
środków zewnętrznych w ramach Resortowego Programu
Rozwoju Instytucji Opieki nad
Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie
Śląskiego Urzędu Wojewódz-

ki w Katowicach w wysokości
198.000,00 zł. Koszt zadania
210.415,23 zł, w tym przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia.
Zakończono realizację zadań
finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz uzupełniająco środków sołeckich:
 Bieńkowice - przebudowa
chodnika na ul. Ogrodowej
- IV ETAP – kwota zadania
40.306,34 zł, FS-34.171,82 zł,
 Bolesław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu
- 25.738,00 zł, FS - 22.846,90 zł,
 Tworków - budowa zadaszenia trybun na boisku LKS II ETAP - 40.300,00 zł, FS 33.802,80 zł,
 Krzyżanowice - zabudowa
piłkochwytów na boiska LKS
- 34.014,96 zł,
 Nowa Wioska - remont świetlicy wiejskiej - 17.723,41 zł,
 Roszków - remont pomieszczeń KGW - 16.328,51 zł,
 Rudyszwałd - zakup sprzętu
do OSP i zakup sprzętu dla
KGW - 6.980,00 zł,
 Zabełków - budowa wiaty
na boisku LKS - II ETAP 39.604,71 zł, FS - 34 171,80 zł,
 Chałupki - utwardzenie
terenu przy boisku LKS 34.171,80 zł.
Łączna kwota zobowiązań
gminy z tytułu pożyczek na
30.06.2019 roku wynosi 795.924,09
zł, co stanowi 1,70 % planowanych dochodów gminy. Pożyczki
są spłacane zgodnie z harmonogramami. Aktualny i planowany
stan zadłużenia na koniec roku
nie ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań i realizacji inwestycji w przyszłości.
Podsumowując gospodarkę
finansową wójt gminy zapewnił, że nie występuje zagrożenie niewykonania budżetu na
rok bieżący.
(tb)

FDS dla gminy
Krzyżanowice

Krzyżanowice » 1.340.783,40
zł – taką kwotą została dofinansowana nasza gmina dla konkretnego zadania przebudowy
i rozbudowy dróg lokalnych.
Symboliczny czek z Funduszu
Dróg Samorządowych został
przekazany na ręce zastępcy
wójta Wolfganga Kroczek, który w imieniu wójta Grzegorza
Utrackiego odebrał go w godzinach przedpołudniowym w siedzibie raciborskiego Magistratu.
Piątek trzynastego wcale nie
musi być pechowy, ponieważ
właśnie w ten dzień 13 września
br. w raciborskim ratuszu, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek
w towarzystwie ministra Micha-

ła Wosia i wiceministra Adama
Gawędy przekazali samorządowcom z Subregionu Zachodniego symboliczne czeki na remont dróg lokalnych. Pieniądze
pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, który ma na celu
poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej,
a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności
terenów inwestycyjnych. Kwota
dofinansowania zostanie przeznaczona na przebudowę ulicy
Zachodniej i Długiej w Tworkowie.
(łb)
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Jubileusz 50-lecia OSP Chałupki
Chałupki » Ochotnicza Straż
Pożarna w Chałupkach świętowała w sobotę 31 sierpnia
50. rocznicę swojego powstania. Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w intencji żyjących
i zmarłych strażaków, którą celebrowali ksiądz proboszcz Joachim Ottinger i kapelan strażaków o. Marceli Dębski.
Przed kościołem życzenia
składały strażakom-jubilatom
przedszkolaki z miejscowego
przedszkola.
Po mszy strażacy, delegacje
jednostek OSP gminy Krzyżanowice oraz goście udali się w pochodzie do Wiejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne. Jubileusz miał wyjątkowy charakter, ponieważ został poświęcony
i przekazany sztandar dla tutejszej jednostki. Sztandar zakupiony został dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców oraz ofiarności miejscowych strażaków.
OGŁOSZENIE

W uroczystościach jubileuszowych OSP Chałupki udział
wzięlim.in.: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
dh. Stefana Kaptur, naczelnik
Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Raciborzu Andrzeja Charuk, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Raciborzu kapitan
Mateusz Wyrba, prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP dh. Walter Bożek, komendant gminny
ZOSP RP dh. Krystian Jobczyk,
Dowódcą uroczystości był
druh Sławomir Hoszek. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów jubileuszu
przyjął wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach nadbrygadier w stanie spoczynku Piotr
Buk, który odczytał akt nadania sztandaru.

Obecni na uroczystości goście składali życzenia i gratulacje, które w imieniu jednostki
przyjmował prezes OSP Chałupki Bartosz Zając. List gratulacyjny – w imieniu wójta gminy
Grzegorza Utrackiego – odczytał
zastępca wójta Wolfgang Kroczek. Z okazji jubileuszu przedstawiciele gminnych jednostek
oraz goście zostali uhonorowani
okolicznościowymi statuetkami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIE

starosta raciborski Grzegorz
Swoboda, zastępca wójta gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek, inspektor ds. obrony cywil-

nej Maksymilian Lamczyk, sołtys i radna Izabela Topa, radny
Roman Kaczor, dyrektor szkoły
Barbara Tomczyk, przedstawiciele miejscowych organizacji
społecznych.
Po uroczystościach oficjalnych strażacy oraz goście udali
się na poczęstunek, który przygotowały panie z miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich, które
zawsze wspierają swoich strażaków, i wzajemnie – strażacy
zawsze służą pomocą gospodyniom.
(tb)
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Młodzi strażacy walczyli
o Puchar Starosty
Krzyżanowice » W sobotę
7 września br. na terenie OSP
Krzyżanowice odbyła się trzynasta edycja Międzynarodowych
Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o Puchar
Starosty Raciborskiego w kategoriach MDP Dziewcząt i MDP
Chłopców. OSP Samborowice
wyjechały z Krzyżanowic z podwójnym zwycięstwem.
Zespoły z Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych zmierzyły się w zawodach podzielonych
na dwie konkurencje. Pierwsza,
bieg sztafetowy z przeszkodami, wymagała od każdego zawodnika wykonaniu odrębnego
zadania: pokonanie przeszkody
pionowej, sprint, przenieść wąż
i gaśnicę na wydzielone miejsce,
przeskoczyć płotek, przejść pod
barierką oraz połączyć wąż gaśniczy z rozdzielaczem i prądnicą wraz z rozwinięciem go do
linii mety.

Drugą konkurencją było zadanie bojowe, które polegało
na zbudowaniu linii gaśniczej
składającej się z czterech odcinków węża, pokonując po
drodze cztery różne przeszkody, poza tym zespół musiał, na dwóch stanowiskach,
uzupełnić zbiorniczek wodą
z hydronetki oraz wykazać się
znajomością sprzętu pożarniczego i umiejętnością wiązania węzłów. W zawodach udział
wzięli również młodzi strażacy
z SDH Darkovice w Czechach,
którzy pomimo najmłodszego
składu dzielnie walczyli w obu
konkurencjach.
Puchary, medale i dyplomy
wraz z gratulacjami młodym
strażakom przekazali: wicestarosta raciborski Marek Kurpis,
zastępca wójta gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek, komendant powiatowy PSP w Raciborzu mł. bryg. Jarosław Ceglarek, prezes zarządu powiato-

i wojewódzka straż pożarna.
Dodatkowo każda drużyna otrzymała od właścicieli
Kręgielni Retro w Zabełkowie bon podarunkowy – wejściówkę na kręgle.

Klasyfikacja:

wego związku OSP RP i prezes
zarządu gminnego OSP Walter
Bożek. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Roland Kotula
z PSP w Raciborzu.
Organizatorem XIII Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o Puchar Starosty
Raciborskiego była Ochotnicza
Straż Pożarna z Krzyżanowic.
Finansowego wsparcia
udzielili: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, gmina Krzyżanowice oraz powiatowa

MDP Dziewcząt
1. OSP Samborowice – 1019
pkt
2. OSP Krzanowice – 1015 pkt
3. OSP Zabełków – 1006 pkt
MDP Chłopców
1. OSP Samborowice – 1033 pkt
2. OSP Roszków – 1021 pkt
3. OSP Pietrowice Wielkie –
1011 pkt
4. OSP Nowa Wioska – 992 pkt
4. OSP Tworków II – 992 pkt
6. OSP Bieńkowice – 990 pkt
7. OSP Krzyżanowice – 988 pkt
8. OSP Tworków I – 982 pkt
9. OSP Bojanów – 920 pkt
10. SDH Darkovice (Czechy) –
838 pkt
(łb)
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bajek i baśni”, m. in. komiks do
baśni „O kwiecie paproci”, quiz, czytanie baśni i konkurs plastyczny „Smok”.
Tematyką tegorocznych zajęć w Bibliotece w Tworkowie
była ekologia. Dzieci słuchały
„Zielonych przygód Pomarańczowej skarpety”, ozdabiały bawełniany torby, było malowanie,
kolorowanie i gry planszowe.
Ciekawe zajęcia na tegoroczne wakacje przygotowała biblioteka i świetlica w Bieńkowicach.
Bibliotekę odwiedził piesek Reksio prosto ze swojej bajki – gry
i zabawy bardzo ciekawe. Nie
obyło się bez czytania. A czytał
główny bohater spotkania czyli
Reksio. Pani z Biblioteki z Bieńkowic poprowadziła zajęcia
w krzyżanowickiej bibliotece dla
dzieci

z naszej świetlicy. Dzieci wyPrzez całe wakacje dzieci
konywały z rolek po papierze brały udział w konkursach:
toaletowym Minionki. To były
* plastyczny pt. „Ilustracja
zajęcie w Bibliotece w Krzyża- do mojej wakacyjnej książki” nowicach w ramach akcji „Wtor- 29 prac. Prace można obejrzeć
ki w Bibliotece”.
w Bibliotece w Krzyżanowicach,
Prace są wystawione i moż* czytelniczy pt. „Najlepszy
na je obejrzeć. ‘Wtorki w Biblio- Czytelnik – Wakacje 2019” - zatece’ odbywały się cały lipiec. kończony, nagrodzony.
W ramach wtorków były zajęcia
W konkursach brały udział
z grami planszowymi, układanie dzieci z całej gminy. Wszystkie
puzzli na czas, czytanie i malo- spotkania w bibliotekach końwanie. Zakończeniem wakacyj- czyły się małym, słodkim poczęnych spotkań w bibliotece był stunkiem.
Agnieszka Winiarczyk
spektakl teatralny Teatru „Sztuka” z Trzebini pt. „Jaś i Małgosia” o segregacji śmieci.

Wakacje w bibliotece
– PODSUMOWANIE
Gmina Krzyżanowice » Wa- w pamięci jak te spędzone w nakacje się skończyły, pozostały szych bibliotekach. Zajęcia były
tylko wspomnienia. Ciekawe ciekawe i różnorakie.
wspomnienia pozostaną długo
Biblioteka w Chałupkach we

współpracy ze świetlicą organizowała zajęcia plastyczno – edukacyjne pt. „ W krainie

W Tworkowie
ŚWIĘTOWALI SENIORZY

spotkały się osoby niepełnosprawne
częło się Mszą św. odprawianą
przez księdza dziekana, proboszcza tworkowskiej parafii
Piotra Tkocza.
Ksiądz proboszcz niezwykle
serdecznie podziękował przybyłym za wspólne uczestnictwo
w mszy. Swoimi słowami dodał

nie zabrakło też gorącego poczęstunki, a potem w miłej atmosferze – przy kawie i ciastkach
– seniorzy spędzili czas na rozmowach o problemach i radościach dnia codziennego. Gość-

mi uroczystości byli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Brunon
Chrzibek, sołtys Tworkowa Andrzej Bulenda oraz Przewodnicząca KGW Urszula Wileczelek.
(łb)

wanego przez parafialny zespół
charytatywny Caritas.
Spotkania osób niepełnosprawnych są okazją do rozmowy, czasem bliższego poznania się i wsparcia w niełatwych
problemach dnia codziennego.
Zjazd odbyło się dzięki wsparciu
finansowemu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Grupy charytatywne działają w naszej gminie przy pa-

Na Urbanku
Tworków » To już kolejny
raz odkąd zespół charytatywny Caritas przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie organizuje spotkanie na
Urbanku dla osób chorych i niepełnosprawnych z całej gminy.
Jak co roku spotkanie rozpo-

Tworków » Z początkiem
września miejscowe Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
zgromadziło się w sali Centrum
Kultury aby świętować Dzień
Seniora. Spotkanie tradycyjnie
rozpoczęło się występem chóru
żeńskiego.
W imieniu wójta i własnym
życzenia wszystkim seniorom
złożyła sekretarz gminy Małgorzata Krzemien. Pani Anna Wilczok została uhonorowana Złotą
Odznaką Honorową w uznaniu
wybitnych zasług dla Związku
przez przedstawicielkę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Raciborza
Danutę Stogiewicz. W tym dniu
do Koła Emerytów przystąpiło
6 nowych członków. Odebrali
uroczyście legitymacje, które
wręczyła sekretarz gminy.
Miłym akcentem był występ
naszych utalentowanych wokalistów Justyny Bulenda oraz Błażeja Klimaszka. Na spotkaniu

otuchy chorym i podziękował
osobom odpowiedzialnym za organizację spotkania. Na spotkaniu w imieniu wójta Grzegorza
Utrackiego przybył jego zastępca Wolfgang Kroczek, który podkreślił wagę i potrzebę tego corocznego wydarzenia organizo-

rafiach, a zaczęły powstawać
poczynając od 1993 roku, kiedy
w Tworkowie rozpoczęła swoją
działalność Stacja Opieki Caritas. Członkowie grup to ludzie
dobrej woli, poświęcają swój
czas ludziom starszymi, którzy
potrzebują wsparcia – na przykład pomagają robić zakupy, organizują konkretną pomoc, czy
choćby posiedzą i porozmawiają
z osobą samotną.
(tb) (łb)
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Z tytami do szkoły
Gmina Krzyżanowice » 2
września uczniowie naszej gminy wrócili do swoich szkół na
kolejny rok edukacji. Tego roku
swoją edukację rozpoczęło 126
pierwszoklasistów, którzy pierwszego dnia szkoły dumnie pomaszerowało ze swoimi tytami.
Rozpoczęcie roku szkolnego jednych cieszy, innych nie-

koniecznie. Dla dzieci, które
dopiero rozpoczynają przygodę ze szkołą, to szczególne wydarzenie. Tego dnia pierwszoklasiści złożyli uroczyste Ślubowanie, a następnie specjalnym
ołówkiem zostały pasowane na
Ucznia Szkoły Podstawowej. Na
zakończenie całej uroczystości
otrzymali pamiątkowe dyplomy

i wypełnione słodyczami Rogi
Obfitości, czyli tyty przygotowane przez rodziców.
Wszystkim uczniom naszej
gminnym placówką życzymy pomyślności i sukcesów w nowym
roku szkolnym.
(Teresa Lipiec)
(łb)

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA”
rusza kolejna odsłona kampanii Mała książka

- wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki
Każdy przedszkolak, który
przyjdzie z rodzicem do biblioteki na terenie naszej gminy
otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.
W ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce na dzieci w wieku 3-6

czeka 300 tysięcy wyjątkowych
wyprawek czytelniczych. To kolejny etap wielkiego projektu
„Mała książka – wielki człowiek”.
Do tej pory książki otrzymywali młodzi rodzice na szpitalnych
oddziałach położniczych oraz
trzylatki, teraz wyprawki trafią także do wszystkich dzie-

ci w wieku przedszkolnym.
Program jest finansowany ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zaproszenie przedszkolaków do bibliotek to rozwinięcie programu prowadzonego
od 2017 roku. Wówczas Instytut Książki rozpoczął dystry-

bucję wyprawek czytelniczych
dla noworodków w szpitalach.
Do połowy 2019 roku przekazano ok. 600 tysięcy książek. Teraz w bibliotekach, biorących
udział w programie, na młodych
czytelników czeka wyjątkowy
prezent – książka „Pierwsze
czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka
i spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla
najmłodszych.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czy-

telnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice
i opiekunowie – przygotowana
dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli
przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania
biblioteki.
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Różności na granicy
Chałupki » Jarmark na granicy po raz kolejny cieszył się
wielkim zainteresowaniem i stał
się celem „łowców” okazji i kolekcjonerów przeróżności, którzy zameldowali się pod granicą
w słoneczną niedzielę 15 września. Jedyną niepewną podczas
każdego z podobnych wydarzeń
pod chmurką jest pogoda, która
i tym razem dopisała wystawcom i odwiedzającym jarmark
w Chałupkach.
W tym roku jarmark na granicy obchodził swoje 10 urodziny. Tak, to już na stałe wpisane
w coroczny kalendarz wydarzenie, które przyciąga do siebie
ogrom wystawców z przeróż-

nymi – pięknymi, błyszczącymi,
odnowionymi, a czasem zardzewiałymi i nietypowymi – przedmiotami. Ilość eksponentów ro-

śnie wprost proporcjonalnie do
tłumów odwiedzających kiermasz na starej granicy pomiędzy Chałupkami a Bohuminem.
Bezpardonowo można stwierdzić, że eksponaty wylewają się
na ulice i okoliczne placyki.
Wśród eksponatów można było zobaczyć ceramiczne i kryształowe ozdoby oraz
przedmioty codziennego użytku, stare zabawki, monety,
znaczki, obrazy, zegary, stare
maszyny czy też prace wykonane własnymi rękami, czyli rękodzieło. Nie zabrakło również
przeróżnych zdobiących figurek i przedmiotów wykonanych
z mosiądzu, miedzi czy pozłacanych. Dosłownie dla każdego coś się znalazło. Nawet rupiecie i złom, ale czasem cenny
i przez kolekcjonerów bardzo
pożądany.
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CZAS NA EMERYTURĘ

Pożegnaliśmy Teresę Banet
Najbezpieczniejsze gospodarstwo

W ŚLĄSKIEM Z NASZEJ GMINY
Bieńkowice » Gospodarstwo rolne z Bieńkowic dostało się do centralnego etapu
XVII edycji Ogólnokrajowego
Konkursu 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne' i tym samym
stało się najbezpieczniejszym
w całym województwie śląskim.
Przyznanie nagród wszystkim
laureatom konkursu miało miejsce podczas Targów Agro Show
w Bednarach. Była tam też delegacja z naszej gminy z gratulacjami.
20 września br. w Bednarach
pod Poznaniem odbyła się finałowa gala konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne podczas trwających tam targów
Agro Show. W finale konkursu
zmierzyło się 16 najlepszych
gospodarstw rolnych, po jednym z każdego województwa.
Najwyższe podium w Śląskiem
przypadło gospodarstwu z Bieńkowic prowadzonego przez panią Renatę Wiesner.

Tegoroczną edycję konkursu wygrało gospodarstwo Państwa Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa
w województwie łódzkim. Zaś
bieńkowickie gospodarstwo zostało wyróżnione i nagrodzone
przez Centralną Komisję Konkursową za dbałoś o estetykę
podejścia gospodarstwa oraz
duży wkład pracy w tworzenie

wspaniałych krajobrazów wiejskich.
Na miejscu w Bednarach
pojawiła się delegacja z naszej
gminy na czele z zastępcą wójta Wolfgangiem Kroczek, który w imieniu wójta Grzegorza
Utrackiego pogratulował pani
Ewie wspaniałego wyniku i życzył dalszych sukcesów w prowadzeniu gospodarstwa.

Na zasłużoną emeryturę
udała się Teresa Banet – redaktor Krzyżanowickich Gminnych
Wieści. W środę 11 września oficjalnie została pożegnana przez
wójta gminy Grzegorza Utrackiego wraz z kierownictwem i
pozostałym personelem urzędu
gminy. Wójt w imieniu całego
urzędu ale również mieszkańców i organizacji pozarządowych podziękował pani Teresie
za te wszystkie przepracowane
lata, współpracę oraz za prowadzenie i rozwój gminnej gazety.
Pani Teresa przez 16 lat sprawowała nadzór redaktorski nad
KGW. W tym czasie jej sylwetkę
poznała cała gmina. Towarzyszyła nam, z aparatem i piórem, w
wielu wydarzeniach. To właśnie
ona informowała i przekazywa-

ła relację z życia gminy naszym
mieszkańcom, wszystko zawsze
skrzętnie dokumentując na cyfrowej „kliszy”.
Teraz pozostaje nam życzyć
pani Teresie wszystkiego dobrego na emerytalnej drodze i

Najserdeczniejsze życzenia Drodzy Czytelnicy,
Swoje 93. urodziny 7 września br. obchodziła w gronie najbliższych pani Edeltrauda Fraenzel – najstarsza mieszkanka
Bolesława. Urodzinową wizytę złożyli jubilatce wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki. Wręczając bukiet
kwiatów i kosz z upominkami,
życzyli w imieniu własnym i lokalnej społeczności: szczęścia,
zdrowia, pomyślności oraz kolejnych tak pięknych jubileuszy.
REKLAMA

przyszedł czas pożegnania

„Czasem trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść…” - śpiewa zespół Perfect. Przychodzi kiedyś
taki moment, że trzeba odejść
i zrobić miejsce młodszym, bardziej kreatywnym. Ja odchodzę
na emeryturę, jak to się popularnie mówi zasłużoną emeryturę.
Czym jest gazeta bez swoich Czytelników? Pisze się zawsze dla kogoś, a największą
satysfakcją autora jest to, że
jest czytany.

rozwijania swoich pasji i celów
dotąd niezrealizowanych.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w miejscu pani
Teresy pracuje już nowy redaktor Gminnych Wieści Łukasz
Bordo.
zywać naszym mieszkańcom
co dzieje się w naszej gminie
– w szkołach, przedszkolach,
w organizacjach i stowarzyszeniach.
Mam nadzieję, że ta współpraca, już z nowym redaktorem, będzie nadal układała się
dobrze.
Na zakończenie jeszcze jeden cytat, z innej piosenki:
„Życzymy sobie i Wam,
by nas było stać
Na święty spokój
Szczęścia ile się da,
miłości w bród
Mądrych ludzi wokół...”

Dziękuję wszystkim Czytelnikom za życzliwość, za okazaną sympatię i za wyrozumiałość. Dziękuję za te wspólne lata
(a było ich szesnaście), podczas
których mogłam się z Wami spotkać bezpośrednio i na łamach
Gminnych Wieści.
Pragnę także podziękować
wszystkim, z którymi miałam
zaszczyt współpracować. To
Serdecznie dziękuję i podzięki Wam mogłam opisywać zdrawiam.
Teresa Banet
sukcesy i osiągnięcia, przeka-

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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kajakowej przygody na odrzańskich meandrach.
Wodowanie wszystkich kajaków odbyło się prawie bezproblemowo – jedna z obsad
podwójnego kajaka „chciała”
sprawdzić temperaturę wody
na własnej skórze.
Tego dnia warunki pogodowe i wodniackie sprzyjały
rzecznej żegludze najmniejszych okrętów napędzanych
siłami mięśni. Czas spływu, na
odcinku niespełna siedmiokilometrowym, jednej jednostki
pływającej zamknął się w godzinie. Dla wszystkich wodniaków przewidziany był ciepły posiłek na przystani w Zabełkowie,
gdzie spływ kajakowy miał swój
koniec.
(łb)

MEANDRY

zamknięte na klucz
Bohumin/Zabełków » Sezon wodniacki na Granicznych
Meandrach Odry oficjalnie został zakończony 21 września br.
Na oczach uczestników, ostatniego w tym sezonie spływu kajakowego, burmistrz Bohumi-

na Petr Vícha symbolicznie zamknął Meandry Odry, wykutym
na tę okazję żelaznym kluczem.
Spływ kończący sezon kajakowy organizowany przez gminę Krzyżanowice i miasto Bohumin rozpoczął się równo o godzi-

nie 10:00. Przystań kajakowa po
stronie czeskiej zlokalizowana
przy moście starego przejścia
granicznego pomiędzy Chałupkami a Bohuminem zapełniła
się osobami chcącymi, ostatni
raz w tym sezonie, zakosztować
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LKS 05 Tworków Tworków
podjął LKS Granica Ruptawa
Tworków » W niedzielne popołudnie zmierzyły się drużyny
LKS Tworków z Granicą Ruptawa w meczu piłki nożnej. Miejscem konfrontacji było boisko
sportowe LKS Tworków. Mecz
zakończył się zwycięstwem naszej drużyny wynikiem 3:1.
Początek meczu to wzajemne sprawdzanie się obu ekip
w oczekiwaniu na błąd defensywy przeciwnika. Mimo prób
z obu stron wynik pozostawał
jednak bezbramkowy. Aż do 27
minuty, kiedy to piłka trafiła do
Krzysztofa Szewczyka, który nie
miał problemów z pokonaniem
bramkarza gości. Zdobyty gol
dodał animuszu zespołowi Adama Jachimowicza. Gospodarze
próbowali iść za ciosem i podwyższyć prowadzenie, lecz bez
skutku. Swe szanse miała także Granica, lecz dobra postawa
defensywy Tworkowa skutecznie rozbijała ataki gości. Mimo
upływającego czasu gospodarze nie rezygnowali ze zdobycia drugiego gola. Udało się tuż
przed przerwą. W 45 minucie
gola na 2:0 zdobył Wojciech Podolak. Chwilę po zdobyciu drugiej bramki sędzia zakończył

 1:0 Krzysztof Szewczyk 27’
 2:0 Wojciech Podolak 45’
 2:1 Konrad Kochan 77’ (samob.)
 3:1 Natan Skraba 90’+3’

Żółte kartki: Michał Mazur
(LKS 05 Tworków); Kamil Duda,
Przemysław Kiełkowski, Patryk
Mazurek, Krzysztof Konopacki
(LKS Granica Ruptawa)

Składy wyjściowe

 LKS 05 Tworków: Marek
Świrzewski – Micha Mazur,
Grzegorz Jakosz, Konrad
Kochan, Marek Fojcik, Piotr
Złoty (kpt.), Bartłomiej Sikorski, Krzysztof Szewczyk,
Mateusz Sitnik, Wojciech Po-

pierwszą część spotkania.
W drugiej części meczu obraz gry nie zmienił się znacząco.
Tworków kontrolował przebieg
meczu, lecz i Ruptawa robiła co
w jej mocy, by zagrozić bramce
gospodarzy. Mimo ich starań gol
nie padł. Aż do 77 minuty, kiedy
to bramkarza własnej drużyny
pokonał Konrad Kochan, dając
tym samym nieco nadziei gościom na dobry wynik. Stracony
gol nie podłamał jednak zespołu z gminy Krzyżanowice. Ekipa gospodarzy nadal grała swoje, skutecznie niwelując zagrożenie ze strony przyjezdnych.
Swe zwycięstwo ekipa Tworko-

wa przypieczętowała w trzeciej
minucie doliczonego czasu gry.
Piłkę w siatce Granicy umieścił
Natan Skraba.
Niedzielne zwycięstwo było
drugim w tym sezonie dla zespołu gospodarzy. Po dotychczas rozegranych meczach zespół z gminy Krzyżanowice ma
na swym koncie dziewięć punktów i plasuje się na jedenastym
miejscu w tabeli. W najbliższą
sobotę, o godzinie 11.00 zespół
Adama Jachimowicza zmierzy
się na boisku OSiR-u z raciborską Unią.

II Spartakiada Seniorów

i SREBRNY MEDAL
Racibórz » Koło Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Krzyżanowic z sukcesem wzięło udział
w drugiej edycji Spartakiady Seniorów, która odbyła się 7 września br. w Raciborzu na terenie
kempingu OSiR pod lasem Obora. Nasi seniorzy zdobyli srebro i dosłownie o włos otarli się
o najwyższe podium.
W rywalizacji sportowej pod
nazwą Spartakiada Seniorów,
udział wzieli seniorzy z całego
powiatu raciborskiego. Zawody
składały się z czterech konkurencji: bieg z przszkodami, prowadzenie obręczy przy pomocy
kija, zbieranie i odkładanie woreczków w wyznaczonych miejscach oraz napełnianie zbiorniczka za pomocą wody z hydronetki.
Pierwsze miejsce zdobyli seniorzy z raciborskiego Brzezia,
zaś krzyżanowickie KERiI z minimalną różnicą punktową uplasowało się na drugim miejscu.
Ostatnie miejsce na podium
przypadło seniorom z raciborskiej dzielnicy Ocice.

LKS 05 Tworków – LKS
Granica Ruptawa 3:1 (2:0)

dolak, Krzysztof Cerkowniak
Rezer wa: Przemysław
Ekiert, Szymon Grud, Kamil
Szałkowski, Natan Skraba,
Andrzej Miensopust, Przemysław Szuścik, Krzysztof
Złoczowski
 Trener: Adam Jachimowicz
 Kierownik drużyny: Dawid
Gawlina
 LKS Granica Ruptawa: Szymon Riabowski – Radosław
Babisz, Kamil Duda, Kamil
Kowal, Mateusz Drzazga, Dawid Słysz, Piotr Chmiel (kpt.),
Wiktor Kapturski, Paweł
Gwóźdź, Przemysław Kiełkowski, Krzysztof Konopacki. Rezerwa: Łukasz Promny, Patryk Mazurek, Maciej
Kantyka, Jakub Jaśko

 Spotkanie sędziowali: Robert Metelski (sędzia główny); Bartosz Słysz, Przemysław Burliga (asystenci) –
KS Zabrze
fot. Damian Matioszek
(redakcja naszraciborz.pl)
(łb)

Z WOLEJA
Półmetek rozgrywek piłkarskich w klasie okręgowej
Ś.Z.P.N. Katowice gr. III został
przełamany. Już IX-ta kolejka
rozgrywek za nami. Niespodziewanym liderem tej grupy
jest drużyna z naszej gminy
LKS Krzyżanowice. Drużyna
ze stolicy naszej gminy nie doznała jeszcze porażki w tej rundzie: 7 zwycięstw i 2 remisy co
daje 1 miejsce, 23 punkty i Stosunek bramek 25:6.
Drugi nasz reprezentant w
tej klasie LKS Tworków radzi
sobie stosunkowo dobrze – 12
zdobytych punktów i stosunek
bramek 24:24 plasuje benia-

minka na 11 miejscu w tabeli. W grupie tej występuje 18
drużyn w klasie A podokręgu
Racibórz rozegrano już 7 kolejek rundy jesiennej. Jedyny
przedstawiciel naszej gminy
LKS Chałupki ze zdobyczą 10
punktów i stosunku bramek
13:22 zajmuje 10 miejsce.
Również jedna drużyna z
naszej gminy występuje w klasie B tegoż podokręgu. LKS
Owsiszcze ze zdobyczą 9 punktów i stosunkiem bramek 11:13
plasuje się na 10 miejscu.
W grupie I klasy C występują
4 drużyny z naszego regionu:
• LKS Zabełków; 15 punktów;

• 1 miejsce; stosunek bramek 19:4
• LKS Bolesław; 11 punktów;
• 2 miejsce; stosunek bramek 8:4
• LKS Tworków II; 8 punktów;
5 miejsce; st
• sunek bramek 16:11
• LKS Owsiszcze II; 7 punktów; 7 miejsce; stosunek bramek 7:10
Drużyny młodzieżowe
• Juniorzy młodsi B1 pod. Racibórz
• LKS Krzyżanowice 8 punktów i 3 miejsce
Sytuacja z dnia 23.09.2019 r.
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10. Jubileuszowy

Kartoffelfest w Bolesławiu
Bolesław » Tegoroczny 10.
Dalsza część festynu odbyła DFK Bolesław Maria Bartosz,
Jubileuszowy Kartoffelfest od- się po namiotami. Otwarcia fe- zastępca wójta gminy Wolfgang
był się pt. „Misz – Masz” 21 stynu dokonała przewodnicząca Kroczek i przewodniczącego
września pod świetlicą wiejską.
Były tańce, muzyka i pokazy artystyczne dzieci.
Punktualnie o godz. 16:00
ruszył barwny korowód z orkiestrą dętą na czele pod kierownictwem Brunona Stuchły.
Tuż za nimi kroczyły dzieci
z przedszkola i świetlicy. Były
tam również bolesławskie gospodynie i gospodarze wracający z wykopków z tragarzami
pełnymi kobzoli.

okręgu DFK Racibórz Waldemar Świerczek. W gronie zaproszonych gości byli również Doris Gorgosch, dyrektor przedszkola w Bieńkowicach Barbara ca przygrywał zespół BAJLAR.
Somerla, przedstawiciele samo- Bawiła nas również grupa tarządu wsi Bolesław z sołtysem neczna ŁĘŻCZOK.
Bertholdem Fichna, radną BarDzięki mieszkańcom Bobarą Szymczyna i księdzem proboszczem Henrykiem Wycisk
na czele. Festyn uświetnił występ bolesławskich przedszkolaków pod opieką Beaty Kubny i Doroty Lasak oraz dzieci
z tutejszej świetlicy, które zostały przygotowane przez Karolinę Miketa. Po występie, dzieci
mogły bawić się z animatorem
w różne gry i zabawy.
Organizator DFK Bolesław
zadbał o świetnie zaopatrzony
bufet z miłą obsługę, a do tań-

lesławia i sponsorom festynu
możemy zaliczyć do udanych,
a bardzo liczna frekwencja była
tego niezbitym dowodem.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE
OSP i KGW RUDYSZWAŁD

ZAPRASZAJĄ
12 października 2019r. o godz 14.00

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY STRAŻACKIE
O PUCHAR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

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

a także

KARTOFELFEST
w programie:

14.00
14.30
17.00
17.30

-

otwarcie biura zawodów, zgłaszanie drużyn (tor PL i tor CZ)
losowanie pozycji startowych, rozpoczęcie konkurencji
ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród
zabawa taneczna z okazji kartofelfestu

oferujemy bogato zaopatrzony bufet w potrawy z ziemniaka i nie tylko
Zgłoszeń drużyn można dokonywać
bezpośrednio u Prezesa OSP Rudyszwałd
pod numerem telefonu +48 603237100
a także na facebooku

REKLAMA
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Z bibliotecznej
Wieczory coraz dłuższe. Ta pora roku to najlepsza
pora na czytanie. W naszej ofercie w tym miesiącu
proponujemy naszym Czytelnikom coś z kryminału, thrillera czy sensacji. A to dlatego, że zauważamy
największy popyt na tego typu literaturę. Zapraszamy do bibliotek.

półki

TAYLOR ADAMS - BEZBRONNE

Totalne odludzie, brak zasięgu, czwórka nieznajomych i uwięziona w aucie
dziewczynka. Z takiej historii powstałby świetny film! Niesamowita, mrożąca krew w żyłach historia. Każda scena wcina się w mózg. Pełne zwrotów
akcji i trzymające w napięciu do końca. A ta historia niewątpliwie trzyma
w napięciu dosłownie do ostatniej strony. Autor nie pozwala nam odetchnąć
nawet na moment. Fabuła niezwykle przemyślana, aż do najdrobniejszego
szczegółu. Jedna noc opisana na 365 stronach zapiera dech i nie można się
od niej oderwać. Bohaterowie książki są genialnie wykreowane. Każdy z nich
wydaje się być całkiem miły, lecz czy na pewno tak jest? Darby nikomu nie
może ufać, a jeśli to zrobi, może okazać się to wielkim błędem. Niezwykła
odwaga i zachowanie zimnej krwi w chwilach zagrożenia, a było ich tam
naprawdę dużo. Silne emocje rodzi również postać porwanej dziewczynki. Więziona i niezbyt
dobrze traktowana, pod wpływem Darby również wykazała się ogromną odwagą. Zakończenie
zwala z nóg. Jest to bardzo dobry thriller. Bestsellerowy thriller, który szturmem podbił świat.

JONATHAN KELLERMAN - NIEDOBRA MIŁOŚĆ

Z pewnością pomysł na fabułę jest niebanalny. Wszystko zaczyna się od tego, że główny bohater otrzymuje dziwną przesyłkę z nagraniem ludzkich
krzyków, które powodują, że włos człowiekowi staje dęba na głowie. Ten
specyficzny akustyczny występ zakończony jest kilkukrotnie powtórzonym
tekstem o niedobrej miłości. Głos należy do dziecka, ale jest zupełnie wyprany z emocji. Chcąc się dowiedzieć kim jest nadawca i dlaczego wysyła
ludziom tak dziwne i zupełnie niezrozumiałe „prezenty” Alex Delaware
rusza tropem hasła „niedobra miłość”. Z przerażeniem odkrywa, że to co
uznał pierwotnie za żart lub zwykłą pomyłkę, to drobiazgowo zaplanowana zemsta. I to bardzo krwawa. Autor porusza ciekawą kwestię psychicznego krzywdzenia dzieci i jego możliwych skutków. A także (co chyba jest
najważniejsze) marnych możliwości wykrycia takiego przestępstwa i ukarania sprawcy. Akcja
książki toczy się stosunkowo wolno, polega głównie na szukaniu powiązań pomiędzy ofiarami,
na rozmowach z potencjalnymi świadkami, czy rodzinami zamordowanych, za to znacznie przyspiesza pod koniec. Finał dosyć zaskakujący.

MARGARET MAZZANTINI - NIKT NIE OCALI SIĘ SAM

Margaret Mazzantini to mistrzyni emocji. Bardzo ciężko, właśnie może
zbyt emocjonalnie jest czytać tę powieść. Konstrukcja i dialogi - doskonałe,
świetne życiowe opisy, tak autentyczne i mocne... „Nikt nie ocali się sam”
i znowu zaskoczenie. W „Nikt nie ocali się sam” temat niby jest banalny:
rozwód. Temat powszednieje. Nie szokuje. Mazzantini jednak pokazuje, jak
trudno poukładać sobie życie po miłości. Jak zająć się dziećmi, które o tej
miłości wciąż przypominają? Jak zachować dla tych dzieci wspomnienie tej
miłości w pamięci tak, by gdy dorosną miały pewność, że zostały poczęte
z miłości? Dwoje ludzi spotyka się w restauracyjnym ogródku w chwili, gdy
wydaje się, że już nic z nich nie zostało, ale w głowie kotłują się wspomnienia. Książka o najtrudniejszym rodzaju miłości: gdy kochasz już tylko wspomnienia i nie jesteś
pewien, czy znasz osobę siedzącą przed Tobą.
Bardzo dobra książka. Doskonała analiza związku, który się rozpadł. Oszczędny dobór słów,
brak egzaltacji i empatia z jaką autorka traktuje oboje głównych bohaterów dramatu sprawiają, że czyta się ją znakomicie.

Myśl
A jak wyjdzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i koniec.
Wielkość nie boi się śmieszności.
Tadeusz Różewicz

Uśmiechnij się
Dyrektor dużej fabryki wzywa do swego gabinetu sekretarkę.
- Pani Jolu! Czy, tak jak prosiłem, dała pani do gazety ogłoszenie, że poszukujemy nocnego stróża?
- Oczywiście, panie dyrektorze. Zrobiłam, jak pan prosił!
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy. Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn.

W mieszkaniu dzwoni telefon. Kowalski, ojciec trzech dorastających córek podnosi telefon.
- Halo, czy to ty żabciu? - słyszy w słuchawce ciepły baryton.
- Nie, przy telefonie właściciel stawu.

- Kochanie, wprost nie mogę wyrazić uczucia, które porusza me wnętrze.
- Wiesz słonko ja też coś czuję. Myślę, że nie powinniśmy jednak popijać tych śliwek piwem...

Facet pyta kolegę:
- Dlaczego Ty zawsze nosisz buty za małe o dwa numery?
- Jestem na bezrobociu, mam obrzydliwą żonę, syn ma w szkole same
pały, teściowa od rana wrzeszczy... Jedyną radością w moim życiu jest chwila, gdy wieczorem zdejmuję buty.

- Mamo, tato, grałem w pokera i... wyprowadzam się z tego domu!
- Oo, gratulacje!
- Wy też.

– Był tu dziś pewien młody człowiek i prosił o twoją rękę. – I zgodziłeś się tatusiu? – Ten
chłopak bardzo mi się spodobał, więc wybiłem mu ten pomyśl z głowy.

Siedzi sobie dwóch żulików, siorbią wódeczkę i jeden czyta na głos gazetę: – Tu piszą,
że picie alkoholu skraca życie o połowę… Ile masz lat Stefan? – 30. – No widzisz, jakbyś
nie pił miałbyś teraz 60!


SHANNON KIRK - METODA

16 - letnia Lisa zostaje brutalnie wepchnięta do auta i pada ofiarą porwania.
Jest przetrzymywana w pokoju, gdzie wiadro staje się jej toaletą, a o posiłkach i całej reszcie decyduje porywacz. Zdana na jego łaskę i niełaskę,
pragnie ocalić siebie i swoje nienarodzone dziecko..., bo przecież Lisa jest
w ciąży. Co istotne, nastolatka ta nie jest zwykłą dziewczyną - z uporem maniaka, liczy, analizuje otaczającą ją rzeczywistość. Ma w głowie "prywatne
laboratorium", w którym kolekcjonuje "atuty". Było już wiele książek o uprowadzeniach, ale po raz pierwszy spotykamy się z taką psychiką ofiary, która ma w sobie cechy autystyczne i poniekąd socjopatyczne. Nie mamy do
czynienia z przerażoną ofiarą błagającą o litość. Ale z młodą inteligentną
osobą, która za wszelką cenę chce się wydostać. Stawka jest bardzo wysoka ma do uratowania
nie tylko siebie, ale i swoje dziecko. Autorka po mistrzowsku buduje napięcie, dawkuje emocje,
by na końcu zszokować tak bardzo, że w nocy trzeba spać przy włączonym świetle.

HAKAN GUNDAY - JESZCZE

Książki autorów pochodzących z Bliskiego Wschodu często poruszają temat cierpienia i problemów, z którymi mierzą się mieszkańcy tego regionu, a dokładniej mówiąc, uchodźcy. Jednakże książka ”Jeszcze” to nie jest
opowieść o nielegalnych imigrantach lecz o kimś kto ich przemyca. Różnicą między Wschodem a Zachodem jest Turcja. Tam właśnie mieszkał mały
chłopiec o imieniu Gaza. Mieszkali w kraju, w którym politycy codziennie
wypowiadali się na temat geopolitycznej wagi, a głównie chodziło o Most
Bosforski. Wszystko, co nielegalne przechodziło przez ten most. Handel od
granicy do granicy. Ojciec Gazy potrzebował do tego syna, pomocnika. Okazało się, że ze swojego syna chce zrobić wspólnika, żeby nie musieć dzielić
się zarobkiem z kimś obcym. Tak więc Gaza mając dziewięć lat stał się przemytnikiem ludzi.
Później Gaza powie o ojcu ”Gdyby mój ojciec nie był mordercą, nie przyszedłbym na świat”.
Książka ta to żywe świadectwo dziecka, które wychowywane przez wilki, samo stało się wilkiem. Wstrząsająca książka.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
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dzieci rozpoczęło rok szkolny w gminie Krzyżanowice

