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Kolędowanie przy żłóbku
Tworków» Koncert w kościele pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Tworkowie
był zwieńczeniem XV edycji
Gminnego Przeglądu Kolęd
i Pastorałek „Święta z Kolędą
– Weihnachten mit Weihnachtsliedern”. 12 stycznia zespoły
wokalne, duety, soliści i solistki z przedszkoli i szkół podstawowych wyróżnieni w przeglądzie zaśpiewali popularne, jak
i mniej znane, ale nie mniej
piękne kolędy w języku polskim
i niemieckim.
Zgromadzeni w świątyni liczni słuchacze podziękowali młodym artystom gorącymi brawa-

mi za piękne chwile, jakie przeżyli podczas koncertu. Laureatów jak i wszystkich przybyłych
na koncert przywitał proboszcz
parafii ks. Piotr Tkocz wraz
z wójtem gminy Grzegorzem
Utrackim i dyrektor GZOKSiT
Darią Wieczorek. Koncert poprowadziła starszy specjalista
ds. kultury w GZOKSiT Sabina
Ciuraszkiewicz.
Organizowany przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki przegląd
cieszy się niezmienną popularnością. Wzięły w nim udział
zespoły wokalne, duety, soliści,
którzy startowali w trzech ka-

tegoriach – przedszkolaki, klasy I – III i IV – VIII. Występy
dzieci i młodzieży oceniało jury: Zuzanna Ortmans – muzykolog oraz Jan Goldman – muzyk, opiekun chóru parafialnego.

Laureaci 15. Gminnego
Przeglądu Kolęd
i Pastorałek

Kategoria Przedszkola
 Julia Cmok, Julia Józefus „Hőchste Zeit“ - Przedszkole w Krzyżanowicach - op.
Anna Mróz
 Emilia Chrysteczko, Maja
Chrysteczko, Stanisław Rojewski, Franz Kubny - „Świeta białe jak opłatek“ - Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie - op. Michaela Sigmund-Lasak, Ewelina Fuchs

 Melisa Staniek, Zofia Hanslik - „Wśród nocnej ciszy“ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach - op. Wioleta Andreczko, Monika Demanet
 Samanta Strzelczyk - „Schneeflőckchen, weissrőckchen“ - Przedszkole w Tworkowie - op. Małgorzata Kolonko, Barbara Kasza
 Mia Zawadzka - „Es ist soweit“ - Przedszkole w Tworkowie - op. Barbara Kasza
 Zespół „Gwiazdy” - „Gdy
święta są“ - Przedszkole
w Tworkowie - op. Barbara
Mokrosz, Barbara Kasza
 Karolina Kubny, Rafał Bedrunka - „Mały Bóg“ - Przedszkole Bieńkowice - op. Beata Kubny, Agata Herman

Kategoria klasy I - III
Kubny, Lena Stanuch, Laura
 Emilia Kupka, Martyna Fila,
Zając - „Mroźna cisza“ - ZSP
Filip Gierat - „Pastuszek
Zabełków - Ewelina Fuchs
Bosy“ - Świetlica Zabełków  „Mikołajki” Karolina Basista,
- op. Maria Fojcik
Alicja Koloska, Julia Kra Nicola Chłapek, Emilia Kupkówka, Aleksandra Kotulak
- „W grudniowe noce“ - ZSP
ka - „Wir wollen ein Liedelein
Zabełków - Ewelina Fuchs
singen“ - ZSP Zabełków - op.
Bernadeta Sternisko, Ane-  Eliza Stefanides - „Śpij mata Lasak
luszku“ - SP Bieńkowice  Alicja Cisz - „Dani, dana,
Edyta Kalisz, Agata Herman
dana“ - SP w Krzyżanowicach - op. Malwina Suliga, Kategoria klasy IV - VIII
 Emile Grűner - „Hej ludzie
Gabriela Kupiec-Kwaśnica
 Patrycja Hanslik - „Kommet,
idą święta“ - SP Tworków ihr Hirten“ - SP w Krzyżanoop. Edyta Obruśnik
wicach - op. Malwina Suliga,  Patrycja Cwik - „SchGabriela Kupiec-Kwaśnica
neeflőckchen Weissrőck Agata Zwierzina - „Alle Jahchen“ - SP Bieńkowice - op.
re wieder“ - SP w KrzyżanoMartyna Płaczek
wicach - op. Malwina Suliga,  Julia Klimża - „Kolęda dla
Gabriela Kupiec-Kwaśnica
nieobecnych“ - SP Bieńkowi Lars Grűner - „Morgen komce - op. Aldona Musioł
mt der Weihnachtsmann“ -  Emilia Klimża - „Stille Nacht“
SP w Tworkoiwe - op. Gra- SP Bieńkowice - op. Aldona
żyna Zygar
Musioł
 Lars Grűner, Oliwia Wol-  Julia Taborska - „Kolęda dla
nik, Anna Juraszek - „Kling,
tęczowego Boga“ - ŚwietliGlőckchen, kling“ - SP
ca Owsiszcze - op. Aurelia
w Tworkoiwe - op. Iwona
Krupa
Wądołowska, Zygar Grażyna  Patrycja Cwik, Emilia Klim Zuzanna Zmuda - „Gdy śliczża - „Stern űber Bethlehem“
na Panna“ - SP w Chałup- SP Bieńkowice - op. Anna
kach - op. Ewa Jura, Maria
Dawidów
Gołąbek
 Zespół wokalny - „Lesie rie Nicole Cziesla, Maja Gajęcselt der Schnee“ - SP Chaka - „Frőhliche Weihnacht
łupki - op. Krzysztof Fulneűberall“ - SP w Krzyżanowiczek
cach - op. Gabiela Kupiec-  Zespół wokalny - „Gdy się
-Kwaśnica
Chrystus rodzi“ - SP Krzy Filip Pajkert - „Mario, czy ty
żanowice - op. Krzysztof Fulwiesz“ - SP w Krzyżanowineczek
Fot. Damian Matioszek
cach - op. Gabiela Kupiec(lukbor)
-Kwaśnica
 Patyk Helczyk, Maximilian
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Gminny Koncert Noworoczny
Bieńkowice » Legendarny
koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich, nieprzerwanie wykonywany co roku od
81 lat, niesie światu ducha nadziei, przyjaźni i pokoju. Nasza
gmina też ma swój mały Wiedeń
i w tym roku gminny koncert noworoczny rozbrzmiał utworami
zagranymi przez Gminną Orkiestrę Dętą pod przewodnictwem
Krzysztofa Fulneczka.
Coroczny koncert noworoczny organizowany przez wójta
gminy Krzyżanowice Grzegorza
Utrackiego przyciąga tłumy słuchaczy. Wśród obecnych, zaproszonych na koncercie znaleźli dów, sołectw, jednostek orga- ganizacji i starostowie czeskich
się przedstawiciele samorzą- nizacyjnych, stowarzyszeń, or- gmin partnerskich, a wśród nich
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m.in. starosta raciborski Grzegorz Swoboda, przewodniczący Rady Gminy Brunon Chrzibek, dyrektor biura poselskiego
Michała Wosia Szymon Szrot.
Nie brakowało również licznie
przybyłych mieszkańców gminy
a nawet gości spoza niej aby wysłuchać koncertu w wykonaniu
Gminnej Orkiestry Dętej pod
batutą Krzysztofa Fulneczka
z towarzyszącymi głosami solistów Natalii Tul i Kamila Klimek.
Przed występem Wójt Gminy wszystkim obecnym złożył
najszczersze życzenia noworoczne. Życzył w nich wszelkiej pomyślności i siły w realizacji swoich życiowych planów
oraz wytrwałości w pokonywaniu wszystkich wyzwań, które
postawi przed nami rok 2020.
Koncert noworoczny w tym roku odbył się 17 stycznia w restauracji REGE w Bieńkowicach, która w tym roku obchodzi
swój jubileusz 30-lecia działalności. Całość wydarzenia poprowadziła starszy specjalista
ds. kultury w GZOKSiT Sabina
Ciuraszkiewicz.
(lukbor)
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Kolej na Gminę
Dworzec kolejowy w stacji
Chałupki ma nowego właściciela. 27 stycznia wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki podpisał akt notarialny o nabyciu
obiektu kolejowego od spółki
PKP.
Po 8 latach starań w końcu
się udało. Gmina Krzyżanowice, w formie nieodpłatnej, nabyła dworzec kolejowy w Chałupkach. Przejęcie obiektu otwiera przed gminą nowe możliwości. Choć plany co do budynku
dworca są, jednak nie wiadomo

kiedy będą mogły zostać zrealizowane. Z powodu wieloletniej zwłoki w przekazaniu nieruchomości gminie, możliwości w pozyskaniu funduszy na
sfinansowanie jakiejkolwiek inwestycji dot. budynku dworca,
w tej perspektywie finansowej
jest już niemożliwa. W przyszłości oprócz przywrócenia jego
pierwotnej funkcji, czyli obsługa
pasażera obiekt może posłużyć
również samym mieszkańcom.
Dodatkowo w jego najbliższej
okolicy można utworzyć cen-

trum przesiadkowe – skomunikowanie pociągów z autobusami PKS, parking typu Park&Ride czy wypożyczalnia rowerów.
Możliwości jest wiele, ale koszty wdrożenia planu przywrócenia dworca kolejowego do życia
przekraczają możliwości finansowe gminy, dlatego przed nami kolejne, ciężkie wyzwanie
związane z pozyskaniem środków na sfinansowanie wszystkich planów dotyczących nieruchomości na stacji kolejowej
w Chałupkach.
Stacja Chałupki jest ważnym
granicznym węzłem komunikacyjnym obsługującym dwie
linie kolejowe o znaczeniu krajowym: LK151 (Kędzierzyn-Koźle – Chałupki/granica państwa)
oraz LK158 (Rybnik - Chałupki)
z jednym z największych węzłów kolejowych w Czechach –
Boguminem. Dodatkowo stacja
leży na linii kolejowej E59 która
jest fragmentem międzynarodowego ciągu transportowego
oraz stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej
(TEN-T).
Stacja Chałupki skomunikowana jest m.in. z Raciborzem,
Wodzisławem Śląskim, Rybni-

kiem, Katowicami i Boguminem
w połączeniach regionalnych.
Tutaj zatrzymują się również
pociągi międzynarodowe w relacjach do Ostravy, Wiednia, Pragi czy Budapesztu. Przez naszą stację przejeżdża również

pociąg międzynarodowy relacji
Moskwa – Nicea.
Przykładem, z naszego regionu, dobrze zagospodarowanych dworców kolejowych przejętych przez gminy są m.in. Ruda Chebzie, Wodzisław Śląski,

Żory czy Goczałkowice-Zdrój.
Nasz obiekt może być kolejnym
przykładem dobrze wykorzystanej przestrzeni kolejowej przez
lokalny samorząd.
(lukbor)

MIKROPROJEKTY
Gmina Krzyżanowice pozyskała dofinansowanie na rozwój infrastruktury turystycznej. Środki przyznane zostały
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dwóch projektów pozytywnie
ocenionych przez Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej
Odry – Euroregion Silesia. Projekty otrzymają również 5% dofinansowania ze środków budżetu Państwa.

Kierunek Turystyka –
budowa sieci informacji
turystycznej:

Projekt zakłada opracowanie turystycznej mapy gminy,
wraz z jej wersją cyfrową. Opracowane mapy zostaną wydane
i opublikowane na sieci 29 tablic
turystyczno-informujących, które wskazywać będą najważniejsze kierunki turystyczne oraz
atrakcje i zabytki gminy. Informacje na tablicach zawarte będą w języku polskim i czeskim.

Poza zabytkami i miejscami
atrakcyjnymi w Gminie, tablice wskazywać będą również kierunki dla Czeskich Partnerów.
 Wa r t o ś ć z a p l a n o w a nych prac w projekcie: ok.
140.000,00 zł
 Dofinansowanie ze środków
unijnych: 120.000,00 zł
 Dofinansowanie z budżetu
państwa: 7.000,00 zł

Realizacja projektu zakłada budowę parkingu przy wjeździe na
Meandry od strony DK 78, naprzeciw ul. Młyńskiej w Zabełkowie. Dodatkowo, posadowiona zostanie wiata spoczynkowa
oraz oświetlenie solarne. Wykonane zostaną również dwie,
wielkoformatowe tablice, przy
wjazdach na Meandry od strony
Zabełkowa i Chałupek oraz jedna tablica wielkoformatowa z hiZ widokiem na
storią i ciekawostkami o wieży
widokowej. Na trasie przez całe
turystykę – doposażenie
Meandry ustawione zostanie 6
infrastruktury
ławeczek, umożliwiających odturystycznej przy wieży
widokowej na Meandrach poczynek turystom. Dodatkowo,
wydany zostanie folder o historii
Rzeki Odry
W ramach projektu planu- i ciekawostkach na temat Meje się wykonanie doposażenia andrów Rzeki Odry.
infrastruktury turystycznej na  Wa r t o ś ć z a p l a n o w a Meandrach Rzeki Odry, która
nych prac w projekcie: ok.
nie tylko zwiększy jakość ru132.000,00 zł
 Dofinansowanie ze środków
chu turystycznego, ale wpłynie
również na jego uatrakcyjnienie,
unijnych: 112.000,00 zł
 Dofinansowanie z budżetu
dzięki udostępnieniu większej
ilości informacji o tym fascypaństwa: 6.600,00 zł
nującym i unikatowym miejscu.

Nowa nawierzchnia
przy OSP Zabełków
W grudniu zakończyły się
prace związane z wymianą nawierzchni przy OSP w Zabełkowie. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię brukową wraz z wzmocnieniem podbudowy na powierzchni 230,75
m2 oraz wykonano odwodnienie
liniowe o długości 8 mb.
Koszt inwestycji: 43.078,31 zł
Opr. Referat GP
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KRÓTKO
19 grudzień
W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Krzyżanowice,
uczestniczył w nim Zastępca Wójta Gminy Wolfgang Kroczek oraz Sekretarz
Gminy Małgorzata Krzemien.
20 grudzień
Sekretarz Gminy uczestniczyła w przedświątecznym koncercie Szkoły Podstawowej w Tworkowie.
3 styczeń
Wójt Gminy Grzegorz Utracki w Koncercie Noworocznym w Raciborzu na zaproszenie Starosty Raciborskiego oraz
Prezydenta Miasta Racibórz.
10 styczeń
Wójt Gminy spotkał się z dyrektorami
i kierownikami jednostek gminy, szkół
i przedszkoli w ramach podsumowania
2019 roku oraz planów na rok 2020.
14 styczeń
Uczestniczyłem w spotkaniu Noworocznym Starosty Raciborskiego – podsumowanie roku 2019, współpracy oraz
plany i zadania na 2020 rok.
Spotkałem się z Komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Raciborzu.
16 styczeń
Wójt Gminy spotkał się z dyrektorem
Gaz Systemu Panem Adamem Zdziebło.
Wójt Gminy wraz z Zastępcą Wójta
uczestniczył w spotkaniu z sołtysem
i radą sołecką z Chałupek w sprawie
organizacji dożynek gminnych.
18 styczeń (sobota)
Wójt Gminy wziął udział w Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Śląskiego
Związku Piłki Nożnej. Gala odbyła się
w hali sportowej w Studziennej.
Zastępca Wójta Gminy uczestniczył
w walnym spotkaniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Owsziszczach oraz w Rudyszwałdzie.
20 styczeń
W urzędzie gminy odbyło się szkolenie
dla rolników naszej gminy, zorganizowane przez raciborski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
21 styczeń
Wójt Gminy spotkał się z Radą Rodziców z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
(przedszkole) z Zabełkowa.
22 styczeń
Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu
konsultacyjnym z przedstawicielami
PKP dotyczącym linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle -Racibórz – Chałupki.
23 styczeń
Wójt Gminy odwiedził z życzeniami
mieszkankę Bolesławia Panią Marię
Manteufel z okazji 90 rocznicy urodzin.
Wójt Gminy wraz z Sekretarz Gminy oraz
radną Beatą Płaczek uczestniczył w II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice, ustalano plan pracy na rok 2020.
Wójt Gminy spotkał się z prezesami
Ludowych Klubów Sportowych gminy Krzyżanowice w sprawie bieżącej
działalności.
24 styczeń
Wójt Gminy uczestniczył w jubileuszu
30-lecia firmy Rege z Bieńkowic.
25 styczeń (sobota)
Wójt Gminy uczestniczył w uroczystym
otwarciu nowego domu kultury w partnerskiej gminie Szylerzowice.
27-28 styczeń
Wójt Gminy uczestniczył w Katowicach
w dwudniowej konferencji dotyczącej
„Zielonej Gospodarki” z udziałem m. in.
Komisarz UE ds. spójności i reform Elisy Ferreir, minister Funduszy i Polityki
Regionalnej RP - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego,
przedstawicieli samorządów.
30 styczeń
Wójt Gminy uczestniczył w odprawie
rocznej Komendy Powiatowej Policji
w Raciborzu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji- nadinsp.
dr Krzysztof JUSTYŃSKI
Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu
partnerskich gmin czeskich w Haci
w ramach podsumowania współpracy
za rok 2019 oraz ustalenia kalendarza
wydarzeń, imprez kulturalnych na rok
2020. Uczestniczyła również Sekretarz
Gminy oraz Dyrektor Daria Wieczorek.
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JAK ZAPLANOWANO
gminny budżet na 2020 rok
Na ostatniej w 2019 roku sesji, 18 grudnia, radni tego dnia
podjęli m.in. uchwałę zatwierdzającą budżet gminy na rok
2020. Uchwałę podjęto większością głosów: za było 12 radnych.
Wcześniej projekt budżetu na
rok 2020 uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Budżet został opracowany
na podstawie planów złożonych
przez jednostki pomocnicze, rady sołeckie, sołtysów, mieszkańców gminy. Przy ostatecznym
tworzenia budżetu wzięto pod
uwagę kilka ważnych elementów: zachowanie odpowiedniej
różnicy pomiędzy dochodami
a wydatkami bieżącymi, zadania inwestycyjne, które są możliwe do realizacji z udziałem środków zewnętrznych, zadania wynikające z Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, utrzymanie dotychczasowego lub wyższego
poziomu finansowania zadań
w różnych działach.
W 2020 roku planuje się dochody budżetu gminy w wysokości 57.638.997,22 zł, natomiast planowane wydatki to
kwota 62.802.292,80 zł. Wydatki bieżące to 46.756.915,53 zł,
a wydatki majątkowe to kwota 16.045.377,27 zł czyli 26 %
z ogólnej puli wydatków.
Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 5.163.295,58
zł. Źródłem pokrycia deficytu
i rozchodów będą przychody:
planowane do zaciągnięcia kredyty (3.745.472,32 zł) i pożyczka (1.050.485,00 zł), nadwyżka
z lat poprzednich (647.068,26 zł)
w łącznej wysokości 5.443.025,58
zł (w tym 5.163.295,58 zł na pokrycie deficytu). W rozchodach
planuje się spłatę rat pożyczek
uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w łącznej wysokości 279.730,00 zł.

Wydatki związane z oświatą
– 22.961.062,15 zł

Obejmują szkoły podstawowe (16.104.640,29 zł), przedszkola (5.260.955,86 zł); to również m.in. dowożenie uczniów
do szkół, nauka pływania dla

wych, zakup materiałów, pucharów, dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy.

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa –
332.798,80 zł

W ramach tych środków
planuje się wydatki bieżące na
uczniów kl IV, stołówki szkol- działanie alkoholizmowi i za- utrzymanie gotowości bojowej
ne i przedszkolne, dokształca- pobieganie narkomanii (m. in. jednostek Ochotniczych Straży
nie i doskonalenie nauczycieli, środki na konkursu ofert, z któ- Pożarnych, straży gminno-miejkoszty zespołu obsługi ekono- rych korzystają sołectwa, jed- skiej, dotacje dla Komendy Powiatowej Policji.
miczno-administracyjnej szkół, nostki oraz stowarzyszenia).
realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organiza- Administracja Publiczna – Gospodarka
cji nauki i metod pracy dla dzieci 7.151.910,32 zł
mieszkaniowa –
i młodzieży.
Utrzymanie i funkcjonowa- 319.600,00 zł
nie Urzędu Gminy, Rady Gminy,
To środki przeznaczone m.in.
Edukacyjna opieka
promocja gminy (w tym Gmin- na gospodarkę gruntami i niene Wieści), wykonywanie zadań ruchomościami.
wychowawcza –
urzędu wojewódzkiego, promoPoza tym utworzono rezer30.000,00 zł
Z tych środków finansuje się cja i realizacja projektów euro- wy w ogólnej kwocie 740.000
zł: ogólną w budżecie gminy
kolonie, obozy oraz inne formy pejskich.
(300.000 zł), celową na pokrywypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, dopłaty do „zielonej Gospodarka komunalna
cie wkładu własnego oraz preszkoły”, szkolenia młodzieży i ochrona środowiska –
finansowanie grantów i projekoraz pomoc materialną o cha- 6.146.979,56 zł
tów, a także opracowanie prorakterze socjalnym dla uczniów.
To m. in.: gospodarka ście- jektów, studium wykonalności
kami i ochrona wód, gospodar- i innych dokumentów związaTransport, łączność –
ka odpadami, oświetlenie ulic, nych z udziałem w projektach,
placów i dróg – zakup energii przedsięwzięciach, konkursach
4.164.252,86 zł
Drogi powiatowe i gmin- oraz koszty konserwacji i na- (170.000 zł), celową na zarządzane, drogi wewnętrzne: budo- praw, oczyszczanie i utrzyma- nie kryzysowe (150.000 zł) oraz
wa i utrzymanie dróg, chodni- nie zieleni w gminie, dotacja celową na działalność oświatoków, remonty cząstkowe, awa- do „programu niskiej emisji”, wą (120.000 zł) – m.in. na nierie, utrzymanie dróg w okresie schroniska dla zwierząt, ochro- przewidziane remonty, awarie,
zimowym, lokalny transport na różnorodności biologicznej współpracę zagraniczną.
zbiorowy.
i krajobrazu.

Pomoc społeczna –
1.470.243,00 zł

To m. in.: świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zakup usług opiekuńczych, pomoc w zakresie dożywiania, zajęcia w centrum
integracji społecznej, środki na
wydatki związane z opłatami za
pobyt osób w domach pomocy
społecznej.

Największe inwestycje
Kultura oraz ochrona
planowane na 2020 rok
dziedzictwa narodowego – w gminie Krzyżanowice:
 dotacja celowa dla Powia2.314.142,39 zł
Działalność kulturalna organizowana przez gminne jednostki, w tym także funkcjonowanie
bibliotek, świetlic, działalność
zespołów młodzieżowych i dziecięcych, współpraca zagraniczna, dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla kół emerytów i DFK, ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami.



Turystyka – 3.694.300,00 zł

To m. in. budowa nowych
ścieżek rowerowych, remonty nawierzchni tras pieszo-rowerowych, organizacja rajdów
gminnych, spływów kajakowych
Obejmuje m.in. świadcze- i jarmarków na granicy, projeknia wychowawcze, rodzinne, ty finansowane ze środków unijalimentacyjne, wspieranie ro- nych.
dziny, program 500 plus, działalność placówek opiekuńczo- Kultura fizyczna –
-wychowawczych.
628.945,72 zł
Utrzymanie utrzymanie
obiektów sportowych, sport
Ochrona zdrowia –
w szkołach (zakup sprzętu,
220.000,00 zł
Leczenie ambulatoryjne przejazdy na zawody sportowe),
oraz wydatki m.in. na przeciw- organizacja turniejów sporto-

Rodzina (nowy
dział wyodrębniony
z „pomocy społecznej”) –
12.453.398,00 zł

Czy maszt w Tworkowie










POWSTANIE?
Urząd Gminy Krzyżanowice
jest przeciwny lokalizacji wieży telekomunikacyjnej w pobliżu zabudować i użył wszelkich
środków prawnych, by uniemożliwić realizację inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w
obecnej lokalizacji. Kilkukrotnie
wnoszono sprzeciw wobec budowy stacji, to jednak nie miało żadnego wpływu na prawne
rozwiązanie sprawy. Pomimo
odwołań mieszkańców organ

odwoławczy utrzymał w mocy
decyzję o pozwoleniu na budowę przedmiotowej stacji.
Władze Gminy występowały do Inwestora z propozycją
zmiany jej lokalizacji. Zaproponowano kilka innych miejsc, które w ocenie Urzędu były znacznie oddalone od zabudowań, a
przy tym nie ograniczały zasięgu wieży. Inwestor nie zaakceptował jednak przedstawionych
przez gminę propozycji i zapewnia, że maszt nie będzie miał

żadnego negatywnego oddziaływania na osoby zamieszkałe
w jego pobliżu.
Władze Gminy dołożyły
wszelkich starań, aby chronić interes mieszkańców gminy, lecz w
obecnym stanie prawnym, gdzie
priorytetem są inwestycje związane z łącznością brak jest skutecznych środków prawnych aby
samorządy mogły mieć wpływ
na rozmieszczenie stacji bazowych telefonii komórkowej na
terenie danej gminy.









tu Raciborskiego na prace
przy drogach powiatowych
100.000,00 zł,
dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej
i Wiejskiej w Rudyszwałdzie
w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami
granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład
własny Gminy Krzyżanowice 850.000,00 zł
przebudowa ul. Długiej
i Zachodniej w Tworkowie
1.500.000,00 zł
budowa chodnika przy ul.
Głównej w Nowej Wiosce
235.000,00 zł
przebudowa ul. Fabrycznej
w Chałupkach 650.000,00 zł
pr zebudowa chodnika
i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach
135.000,00 zł
fundusz sołecki Bieńkowice
-przebudowa chodnika przy
ul. Ogrodowej w Bieńkowicach etap V 37.252,86 zł
"Szlak Górnej Odry - zielone
ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska ), Bieńkowice - Bolesław (w tym z udziałem
środków unijnych 52.200 zł)
62.200,00 zł
"Doposażenie wieży widokowej na meandrach " (w tym
z udziałem środków unijnych 105.000 zł) 105.000,00 zł
"Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej " - (w tym z udziałem
środków unijnych 51.200 zł)
55.000,00 zł
"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry" - (w tym
z udziałem środków unijnych
2.818.112,00 zł) 2.908.112,00 zł
wymiana źródła ciepła w bu-




































dynku mieszklanym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwoleia 1a 50.000,00 zł
zakup gruntów (zakup nieruchomości dzialek w Chałupkach, Krzyżanowicach i działek zajętych na poszerzenie
dróg gminnych) 100.000,00 zł
fundusz sołecki Nowa Wioska - remont garażu OSP
20.153,80 zł
termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
2 i 3 2.396.478,49 zł) wkład
własny niekwalifikowalny
503.029,34 zł- całość inwestycji 2.899.507,83
termomodernizacja budynku ZSO Chałupki (w tym
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
2 i 3 2.396.478,49 zł) wkład
własny niekwalifikowalny
503.029,34 zł- całość inwestycji 2.899.507,83
termomodernizacja budynku SP Bieńkowice (w tym
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
2 i 3 131.595 zł) wkład własny niekwalifikowalny 15.000
zl- zabezpieczenie wkładu
własnego, całość inwestycji
146.595,00 zł
fundusz sołecki Krzyżanowice - doposażenie placu zabaw
przy przedszkolu w Krzyżanowicach 25.252,86 zł
termomodernizacja przedszkola w Zabełkowie
370.485,00 zł
fundusz sołecki Owiszcze
- zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska
Polskiego w Owsiszczach
23.000,00 zł
fundusz sołecki Chałupki
częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach (w tym fundusz sołecki 37252,86) 75.252,00 zł
fundusz sołecki Rudyszwałd
- utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie 33.166,70 zł
Przebudowa nawierzchni
z zabytkowym parku w Krzyżanowicach 155.000,00 zł
fundusz sołecki Krzyżanowice -Doposażenie pomieszczeń kuchni użytkowanej
przez KGW w Krzyżanowicach 12.000,00 zł
fundusz sołecki Owsiszcze remont ogrodzenia świetlicy
wiejskiej 13.694,07 zł
fundusz sołecki Roszków remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem 16.424,14 zł
remont przypór w Pałacu
w Chałupkach 40.000,00 zł
przygotowanie terenu ruin
zamku w Tworkowie do obsługi ruchu turystycznego
100.000,00 zł
Oświetlenie ruin zamku
w Tworkowie 200.000,00 zł
Zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku - stolarka okienna i drzwiowa 70.000,00 zł
zagospodarowanie terenu
w centrum wsi Bieńkowice,
w tym utworzenie centrum
przesiadkowego wraz z infrastryukturą w miejscowości Bieńkowice 100.000,00 zł
fundusz sołecki Tworków budowa sanitariatów przy
boisku LKS Tworków (kontener) 37.252,86 zł
fundusz sołecki Tworków prace brukarskie na terenie
LKS Zabełków 37.252,86 zł
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SYSTEM
segregacji odpadów

naszesmieci.mos.gov.pl

Gmina » Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian, mających bardzo duży wpływ na
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
oraz zwiększenie jego kosztów.
Nowelizacja z 19 lipca 2019
roku wprowadza wiele istotnych
zmian i dodatkowych obowiązków względem gminy i samego mieszkańca. W związku ze
zmianami Urząd Gminy Krzyżanowice przygotował ulotkę,
która ma pomóc mieszkańcom
w zapoznaniu się z najistotniejszymi zmianami. Od nowego
roku segregacja staje się obowiązkowa. Każdy właściciel
nieruchomości ma obowiązek
segregowania odpadów komunalnych w podziale na frakcje:
papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz bioodpady. Odpady zmieszane zostają jedynie
jako frakcja resztkowa, czyli pozostałość po segregacji, dlatego na ulotce znajduje się również instrukcja prawidłowego

segregowania odpadów komunalnych.
Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami (opłaty, terminy, harmonogram wywozu śmieci, system
i sposób segregacji) dostępne
są na stronie www.krzyzanowice.pl w zakładce WYWÓZ
ŚMIECI oraz w grudniowym
wydaniu gazety Krzyżanowickie
Gminne Wieści, które dostępne
jest również na stronie do pobrania w wersji elektronicznej.
Ponadto w gazecie do przeczytania jest komunikat wójta gminy Grzegorza Utrackiego w którym, m.in. wyjaśnia zmiany, które zostały narzucone przez znowelizowany system utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Zachęcamy również do wysłuchania wypowiedzi Wójta Gminy w sprawie nowego systemu
gospodarowania odpadami, która dostępna jest na profilu Facebook Gminy Krzyżanowice
w zakładce FILMY.
Dodatkowo zapraszamy do
odwiedzenia rządowej stronę
www.naszesmieci.mos.gov.pl

NOWA KADENCJA ZARZĄDU

LGD MORAWSKIE WROTA
NA LATA 2019-2023

Nowe władze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
Morawskie Wrota, w których aktywnie działa Gmina, wybrane
zostały 18.11.2019 r. w Marklowicach podczas Walnego Wyborczego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
W zebraniu uczestniczyło
52 członków. Na początku spotkania prezes stowarzyszenia
pan Zdzisław Ciapka przywitał
wszystkich zebranych, podziękował za współpracę, a następnie przedstawił sprawozdanie
za lata 2016-2019. Krótkie sprawozdanie z działalności i pracy
Rady przedstawił jej przewodniczący, pan Mariusz Adamczyk.
Ważnym punktem zebrania był
wybór nowych członków do Rady i Zarządu, gdyż dotychczasowa kadencja dobiegła końca. Liczba osób zasiadających
w Radzie i Zarządzie nie uległa
zmianie, nastąpiły natomiast
zmiany osobowe. W miejsce
pani Barbary Kasza, która była członkiem Zarządu zaproponowano kandydaturę pani Ewy

Widery. Z kolei po rezygnacji
z członkostwa w Zarządzie pani Alicji Lenczyk, wybrano na jej
miejsce pana Bogusława Krótkiego. Po jednogłośnym wyborze nowych członków nastąpiła
prezentacja z działań Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota,
którą przedstawiła Kierownik
Biura – pani Lucyna Gajda. Na
koniec podziękowano wszystkim członkom za obecność i dobrą współpracę.

Prezentujemy nowy
skład osobowy Zarządu
Stowarzyszenia
z pełnionymi funkcjami:

 Zdzisław Ciapka- Prezes
 Piotr Galus- Wiceprezes
 Błażej Tatarczyk- Wiceprezes
 Bożena Amalio -Nowak
- Skarbnik
 Roman Bizoń- Członek
 Dorota Welcel- Członek
 Bronisław Karasek- Członek
 Ewa Widera- Członek
 Bogusław Krótki- Członek
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BÓG SIĘ RODZI

- przegląd przedstawień bożonarodzeniowych
Tworków » Jasełka w przeróżnej formie zademonstrowały dzieci na scenie gminnego
Centrum Kultury w Tworkowie. Dziewięć grup wystąpiło

i zaprezentowało swoją własną
interpretację przedstawienia
o Bożym narodzeniu. Był śpiew,
taniec oraz barwne, wymyślne
stroje.

W tym roku obchodziliśmy
mały jubileusz Gminnego Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych. 9 i 10 stycznia po
raz XX wystąpiły dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych
i świetlic w przedstawieniach
o Bożym narodzeniu. W Centrum Kultury w Tworkowie
mogliśmy zobaczyć dziewięć
przedstawień. Każde przedstawienie opowiadało o narodzinach Jezusa Chrystusa, jednak każda grupa zaprezentowała własną interpretację Jasełek
przez co otrzymaliśmy dziewięć
wspaniałych, wyróżniających
się widowisk przepełnionych
śpiewem, tańcem i grą świateł.
W skład jury oceniającego
występy wchodzili: Grażyna Tabor – aktorka i reżyserka teatral-
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na, Bernadeta Klement – emerytowana dyrektor Przedszkola w Tworkowie, Agnieszka Winiarczyk – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach oraz Henryka Otawa
– emerytowana dyrektor przedszkola w Chałupkach. Dodatkowo występom młodych artystów
przyglądali się rodzice oraz wójt
gminy Grzegorz Utracki wraz
z dyrektor GZOKSiT Darią Wieczorek. Przegląd Przedstawień
Bożonarodzeniowych poprowadziła starszy specjalista ds. kultury GZOKSiT Sabina Ciuraszkiewicz.

W tegorocznym
przeglądzie 9
i 10 stycznia wystąpiły
następujące grupy:

1. Świetlica w Chałupkach „Ach, co za noc” - op. Małgorzata Tomas, Iweta Farana
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie - „Maleńka
przyszła miłość” - op. Michaela Sigmund-Lasak
3. Przedszkole w Tworkowie
- „Do stajenki” - op. Małgorzata Kolonko
4. Przedszkole w Krzyżanowi- 5. SP Bieńkowice - „Świąt szucach - „Pójdźmy wszyscy do
kaj w sobie” - op. Barbara
stajenki” op. Elwira Pękała
Stronczek-Jóźwiak
6. Przedszkole w Bieńkowicach - „Maleńki cud” - op.
Katarzyna Starok
7. Przedszkole w Bieńkowicach oddział w Bolesławiu
- „Jasełka” - op. Beata Kubny
8. Przedszkole w Chałupkach
- „Świat w ciemności świeci”
- op. Beata Storbierska, Katarzyna Króliczek
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Owsiszczach - „Do stajenki” - op. Wioleta Andreczko
(lukbor)
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Podsumowanie

minionego roku w DFK Tworków

Podsumowanie roku 2019
w OSP Tworków

Tworków » Dnia 18.01.2020
w OSP Tworków odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok
2019. Obecni na zebraniu byli
wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, sołtys Tworkowa
Andrzej Bulenda, opiekun gminy z ramienia PSP Mateusz Wyrba, prezes zarządu gminnego
OSP Krystian Jobczyk.
Na zebraniu było obecnych
30 członków i 2 druhów honorowych. Przedstawiono na nim

sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie i projekt
planu finansowego i sprawozdanie komisji rewizyjnej. Na zebraniu z funkcji prezesa zrezygnował Marcin Kwaśnica a jego funkcje do końca kadencji
przejął druh Marek Demanet.
Autor: OSP Tworków
Foto: Damian Matioszek

Podsumowanie

roku w DFK Bolesław
Bolesław » 14 stycznia koło DFK Bolesław zorganizowało spotkanie noworoczne dla
członków i sympatyków DFK.
Spotkanie odbyło się w miłej i świątecznej atmosferze.
Podczas spotkania przy kawie
i ciastku na rzutniku, przygotowanego przez lokalne OSP, wyświetlano filmy i zdjęcia z dotychczasowej działalności kola
z Bolesławia oraz przedstawiono plany na najbliższy rok. Za- Mikiety oraz KGW, które udo- oprawy muzycznej, którą zarząd DFK mógł liczyć na pomoc stępniło kuchnię, za co bardzo pewnił Brunon Stuchły.
(lukbor)
kierownika świetlicy Karoliny dziękują. Nie zabrakło również

Tworków » W czwartek
9.01.2020 w sali domu kultury
w Tworkowie mniejszość niemiecka zorganizowała spotkanie Świąteczno-Noworoczne, które od kilku lat wpisuje się na stałe
w kalendarz imprez organizowanych przez zarząd DFK Tworków.
Członkowie mniejszość
wspólnie z zaproszonymi gośćmi mieli okazję podsumować
miniony rok 2019, porozmawiać
o planach na najbliższe miesiące oraz przede wszystkim mogli złożyć sobie noworoczne życzenia. Spotkanie poprowadziła nowa przewodnicząca koła
DFK Tworków – Małgorzata Kolonko wraz z nowym zarządem
koła: panią Klaudią Grygarczyk, Damianem Miensopust
oraz Tomaszem Malcharkiem.
W imieniu wójta, głos zabrała
sekretarz gminy pani Małgorzata Krzemien życząc owocnej
współpracy. Na uroczystości nie
zabrakło także przewodniczego
DFK Kreis Ratibor Waldemara
Świerczka oraz dawnego zarządu tworkowskiego koła.
Dzięki stałej współpracy
DFK Tworków oraz dyrekcji

Przedszkola w Tworkowie goście mogli przyglądać się występom dzieci, w tym dzieci
z dwujęzycznej grupy z nauczanym językiem niemieckim pod kierunkiem pani Barbary Kaszy. Uczestnicy spotkania mogli również zobaczyć
występ chóru kobiet, który
działa przy DFK Tworków. Po
części artystycznej przygoto-

wano prezentację multimedialną, na której podsumowanego najważniejsze projekty
drugiej połowy roku 2019.
Zebranych ugoszczono pysznym ciastem i kawą, swojskim
bograczem, a na koniec goście
pod przewodnictwem organisty
i chóru kobiet DFK zaśpiewali kolędy w języki niemieckim.
DFK Tworków,
foto Damian Matioszek
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Grudzień w Przedszkolu
w Krzyżanowicach

GRUDZIEŃ

w bieńkowickim przedszkolu
Bieńkowice » Grudzień to
czas wypełniony magią oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Każdemu kojarzy się
z czymś innym – z zapachem
pomarańczy i cynamonu, kolorowymi bombkami i światełkami na choince, ciepłą herbatą
pod kocem, czy też smakiem
makowca… Również w naszym
przedszkolu już od początku
grudnia dało się czuć zbliżające się Święta.
Czas oczekiwania przedszkole rozpoczęło ogłoszeniem udział po raz pierwszy
w akcji „Szlachetna Paczka”.
Wierząc w siłę jaka drzemie w sercach dobrych ludzi zbierali dla potrzebujących produkty żywnościowe,
artykuły higieniczno – sanitarne, oraz słodycze. W kolejnych dniach zaangażowanie w zbiórkę przyniosło nieoczekiwane efekty. Pomimo,
że placówka w Bieńkowicach
jest mała, udało się zebrać
mnóstwo darów. Przedszkole
dziękuje za świąteczne wsparcie dla najuboższych - jesteśmy
dumni z Rodziców, dzieci i pracowników przedszkola, oraz
osób zaprzyjaźnionych z placówką, którzy przyczynili się
do tego sukcesu, jak również
dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie zbiórką.
Kolejne wydarzenie z grudniowej kartki kalendarza przedszkola to tradycyjnie, co roku
obchodzony dzień Górnika. 3
grudnia odwiedzili placówkę

górnicy i panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Bieńkowicach. Zaproszonych górników, ubranych
w galowe mundury, oraz panie
z KGW w tradycyjnych strojach,
oraz mamusie z Rady Rodziców
przedszkolaki powitały specjalnym programem artystycznym,
recytując, tańcząc, śpiewając
i grając na instrumentach. Po
części artystycznej górnicy podzielili się z dziećmi wiedzą na
temat ciężkiej pracy w kopalni, a panie z KGW opowiedziały o zajęciach domowych kobiet.

Na koniec przedszkolacy wręczyli zaproszonym
gościom małe upominki
i zaprosili gości do wspólnej zabawy i tańców.
Tradycją bieńkowickiego przedszkola są
również spotkania wigilijne z udziałem rodziców, w tym roku odbyły się
one 12 i 13 grudnia. Zarówno
starszacy jak i maluchy przygotowały dla rodziców przedstawienia. Mali aktorzy odważnie
grali swoje role, śpiewali kolędy
i pastorałki. Po występie dzieci
był czas na wspólne śpiewanie
kolęd z rodzicami, dzielenie się
opłatkiem i składanie sobie życzeń bożonarodzeniowych, oraz
na poczęstunek, gdzie rodzice
mogli spróbować pierniczków
przygotowanych i ozdabianych
przez przedszkolaków.

SZKOLNE PRZYGODY SŁODZIAKÓW
Tworków » Już po raz drugi
szkoła podstawowa z Tworkowa
postanowiła wziąć udział w kolejnej edycji konkursu sieci sklepów „Biedronka”, pt. „Szkolne
Przygody Słodziaków”. W konkursie brały udział wszystkie
klasy I-III. Nagrodą główną była możliwość wygrania dla szkoły
3000 zł na nowe książki do szkolnej biblioteki. Nie udało się wygrać głównej nagrody, ale dwie
klasy Ia i IIa otrzymały wyróżnienie wśród 500 nagrodzonych
klas w całej Polsce. 13 grudnia
wychowawczynie tych klas, pani
Zygar Grażyna i Lidia Siegmund
otrzymały oficjalne powiadomienie o przyznaniu wyróżnienia. Startowało 3480 klas z 2239
szkół podstawowych z całej Polski. Uczniowie oraz wychowawcy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w akcji, książki,
małe maskotki – słodziaki, długopisy, broszury oraz pamiątkowe kalendarze dla nauczycieli.

Celem tegorocznej edycji było budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów
i budzenie odpowiedzialności za
środowisko naturalne. Ucznio-

wie codziennie doskonalili swoją technikę czytania w domu,
co odnotowywali ich rodzice
w dzienniczku a nauczyciel nagradzał naklejką.

Kolejny miesiąc za nami. Na
początku grudnia przedszkolaki piekły ciasteczka. Zaproszono do pomocy panie z KGW
z Krzyżanowic, które pokazały nam jak przygotować ciasto
i pomagały w wałkowaniu, a potem w dekorowaniu ciasteczek.
4 grudnia obchodziliśmy
Dzień Górnika. Uroczystość
przygotowała Pani Ania z grupą Wiewiórek. Dzieci zaprosiły w tym dniu do przedszkola
górników – dziadków naszych
przedszkolaków. Wiewiórki zaprezentowały piękny program
artystyczny- tańce, wiersze,
piosenki. Górnicy opowiedzie-

li o swojej pracy. 6 grudnia odwiedził nas Święty Mikołaj razem z Elfem. Mikołaj zawitał
do każdej grupy z prezentami.
Każda z grup powitała zacnego
gościa piosenkami, wierszami,
tańcami.
W grudniu grupę Żabek odwiedziła pani Aurelia, która razem z Maluszkami wykonywała
piękne kartki świąteczne.
11grudnia odbyły się w naszym przedszkolu Jasełka przy-

gotowane przez Panią Elwirę
razem z grupą starszaków.
Potem odwiedziły nas dzieci ze szkoły oraz podopieczne
Domu Pomocy Społecznej, dla
których dzieci również zaprezentowały Jasełka.
Wszystkich grupach odbyły
się Wigilijki, śpiewanie kolęd
oraz wspólny obiad dla wszystkich, łamanie opłatkiem i składanie życzeń świątecznych.
Jolanta Siegmund

Kolejnym działaniem było zorganizowanie „Dnia Głośnego Czytania”, co też zostało
uczynione w każdej klasie. Na
Dzień Głośnego Czytania zaproszeni byli nauczyciele, bibliotekarz, pani dyrektor, chętni rodzice i babcie.
Następnym zadaniem konkursu było zorganizowanie kącika przyrodniczego, którego
głównym motywem miało być

Magiczne Drzewo. Prace miały
być wykonane z materiałów pozyskanych po segregacji śmieci: butelki plastikowe, zakrętki,
kartony, papier, materiały przyrodnicze. Do budowy Magicznego Lasu włączyli się również
rodzice, za co szkoła bardzo serdecznie dziękuje.
Klasa IIa wspólnie z wychowawczynią zasadziła również
jodłę koreańską w ogródku

szkolnym. Było to zwieńczeniem zajęć na których dzieci poznawały rodzaje drzew rosnących w parku i w lesie – ich budowę, liście, owoce. Natomiast
Ia przeprowadziła zajęcia związane ze ścieżką sensoryczną,
po której uczniowie mogli chodzić na bosaka (po szyszkach,
kasztanach, suchych liściach,
orzechach, gazetach). Ścieżka
wzbudziła niesamowite emocje
i radość wśród dzieci. Śmiechu,
zabawy, pisku było co niemiara. Wszyscy zgodnie stwierdzili,
że to był bardzo udany i piękny
dzień, który na długo zostanie
w ich pamięci.
Szkoła bardzo serdecznie
dziękuje rodzicom klasy Ia
i IIa za pomoc, wsparcie, zaangażowanie i włączenie się do
akcji. Bez was nie udałoby się
osiągnąć takiego sukcesu, który
przerósł wszelkie oczekiwania.
Lidia Siegmund
Grażyna Zygar
Info SP Tworków
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Ognisty ratownik
– GORĄCA KREW
26 stycznia w remizie OSP
Tworków po raz kolejny odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. To już była XV edycja
akcji, pn. Ognisty ratownik – gorąca krew. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy oddali ten bezcenny dar, jakim jest
krew oraz zachęcają do udziału
w następnych akcjach.
(lukbor)
fot. Damian Matioszek

Życzenia od
przedszkolaków

Rankiem 18 grudnia Urząd
Gminy Krzyżanowice odwiedziły dzieci z miejscowego przedszkola wraz z panią Elwirą Pękała. Gości przyjął zastępca
wójta gminy Wolfgang Kroczek
i sekretarz gminy Małgorzata
Krzemien. Dzieci złożyły życzenia dla wszystkich pracowników
urzędu.
(lukbor)

Z życzeniami w UG

Krzyżanowice: Uczniowie ze
szkoły podstawowej w Tworkowie wraz z wychowawczynią
Iwoną Wądołowską odwiedzili Urząd Gminy Krzyżanowice, żeby złożyć życzenia Bożonarodzeniowe władzom gminy i wszystkim pracownikom
urzędu. Gości przyjął zastępca
wójta gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek.
(lukbor)

ZŁOTE GODY

jest wzajemne wytrwanie w momentach trudnych i kryzysowych. Państwo Luiza i Manfred
Dudek dotrzymało słów przysięgi małżeńskiej składanej 50 lat
temu i zostali uhonorowani medalami za długotrwałe pożycie
małżeńskie, nadawanymi przez
prezydenta RP.
We wtorek 10 grudnia
w Urzędzie Gminy Krzyżanowice odbyła się drobna uroczystość, mającą na celu wręczenie medali jubilatom, którzy nie
mogli być obecni na wrześniowych Złotych Godach. W zastępstwie wójta gminy Grzegorza
Utrackiego jubilatów przywitała sekretarz gminy Małgorzata
Krzemien i wraz z zastępcą kierownika USC Dorotą Dwulecki
życzyli jubilatom jeszcze wielu
wspólnie przeżytych lat, zdrowia i pogody ducha, w imieniu
swoim oraz wszystkich mieszkańców gminy, gratulując małżonkom tak długiego i zgodnego
pożycia. Dostojni jubilaci zostali
uhonorowani medalami i dyploKrzyżanowice » Małżeń- życia codziennego. Nie sztu- mami oraz obdarowani kwiatastwo na medal to takie, które ką jest dzielić się tylko dobry- mi i upominkami.
przez pół wieku wspólnie prze- mi chwilami. Prawdziwym wyzwycięża wszelki trud, pot i łzy zwaniem dla każdego związku

Najserdeczniejsze życzenia
Owsiszcze » Pani Matylda
Mucha obchodziła 90. rocznicę urodzin.
Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki. Wręczając bukiet kwiatów
życzyli wszystkiego co najlepsze
oraz jeszcze wielu wspaniałych
lat w zdrowiu i pomyślności –
w imieniu własnym oraz lokalnej społeczności.
(lukbor)
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X Ogólnopolski

Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Jasełka w przedszkolu
Prezes KRUS Aleksandra
Hadzik ogłosiła X Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Patronat honorowy nad
przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski. Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem dzieci. Każdego roku w całym kraju uczest-

niczyło w nim ponad 30 tys.
uczniów szkół podstawowych
z terenów wiejskich. W ramach
wojewódzkiego etapu konkursu,
w 2019 roku do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło blisko tysiąc prac plastycznych dzieci
z ponad 100 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w województwie śląskim.
Szkoły, których uczniowie
chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się
z najbliższą jednostką terenową
KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na
temat organizacji eliminacji.

Krzyżanowice » Święta Bożego Narodzenia to czas miłości i radości, z którymi wiąże
się wiele zwyczajów świątecznych, choinka, śpiew kolęd i pastorałek. Właśnie to ukazały tegoroczne Jasełka pt ” Pójdźmy
wszyscy do stajenki...” które zostały zaprezentowane 11 grud-

OGŁOSZENIE

Szczegóły konkursu dostępne
na stronie www.krzyzanowice.
pl w zakładce Aktualności
(Źródło: KRUS)

Jubileusz Stowarzyszenia
Roszków » Na zaproszenie
Stowarzyszenia na rzecz wsi
Roszków zaprzyjaźnionego Roszkowa koło Jarocina , miejscowa
delegacja pojechała aby wspólnie świętować 10 Rocznice Stowarzyszenia
To już po raz trzeci mieszkańcy Roszkowa pojechali z wizytą ,gdzie 2 i 3 stycznia 2020r.
mogli uczestniczyć i wspólnie biesiadować z okazji okrągłej rocznicy Stowarzyszenia.
W pierwszym dniu w godzinach wieczornych rozpoczęła

się cześć oficjalna, gdzie nasza
delegacja odczytała List Gratulacyjny od Wójta Gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego i przekazała na ręce Prezes
Stowarzyszenia Pani Danucie
Wesołek. Później zostały przekazane upominki z Urzędu
Gminy, a także wyroby i specjały naszego powiatu raciborskiego. Po części oficjalnej został odśpiewany hymn wspólny
obu sołectw, a dalej wszyscy mogli cieszyć się wspólną zabawą,
a także do późnych godzin wie-

nia w wykonaniu dzieci z najstarszej grupy Misie z przedszkola z Krzyżanowic. Piękna
dekoracja wprowadziła widzów
w nastrój świąteczny. Na początek zaprezentowały się dzieci
z grup młodszych w wykonaniu
pastorałek i tańców. A dopiero
później dzieci z najstarszej gru-

czornych wspominać wspólne
spotkanie.
Następnego dnia przedstawiciele naszej delegaci pojechali do Jarocina, aby pozwiedzać
i zobaczyć najładniejsze zakątki
tego miasta. Mile spędzony czas
szybko leci i niestety trzeba ruszać w drogę powrotną. To już
dziesięć lat współpracy i mamy nadzieję, że kontakty obu
miejscowości jeszcze długo będą utrzymywane.

py przedstawiły krótką inscenizację dotyczącą narodzin małego Jezusa. Dzieci zaprezentowały taniec gwiazdek, aniołów
i pasterzy oraz pięknie zaśpiewały kolędy i pastorałki wprowadziło to naszych gości w nastrój radości i zadumy.
Na koniec Pani Dyrektor

Iwona Fajger – Grochowska
podziękowała małym artystom
za występ, złożyła świąteczne
życzenia przybyłym gościom,
rodzicom, nauczycielom oraz
wszystkim pracownikom przedszkola, zaprosiła wszystkich na
słodki poczęstunek.
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Fryzjerzy zagrali z WOŚP
Tworków » Duża frekwencja
i dobra zabawa efektem czego
była uzbierana nie mała kwota.
Fryzjerzy ze Studia Sztuki Fryzjerskiej „Luiza” po raz kolejny
zagrali dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
28 finał WOŚP zorganizowany przez tworkowski salon fryzjerski rozpoczął się już o 8:30
orkiestrowym strzyżeniem włosów. Tematem przewodnim
w tym roku finału w Tworkowie były Hawaje. Wśród atrak-

cji było plecenie warkoczy i fotobudka. Podczas loterii można
było wylicytować specjalny tort,
koszulki WOŚP i prostownice
w edycji limitowanej WOŚP. Jak
zwykle nie zawiedli mieszkańcy, a wśród nich Ania Wyszkoni,
która również pojawiła się na
finale. Na miejscu nie zabrakło
słodkiego poczęstunku, ciepłych
napojów i kiełbasek. Tego dnia
zebrano 12.820 zł.
(lukbor)
Fot. Damian Matioszek
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REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
Sonia Sarnacka

TWORKÓW | ul. Długa 30a | Tel.: 508247697

Z REDAKCYJNEGO DYSKU
- stajenka w Tworkowie 2019

ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRM:
•
•
•
•

księgi przychodów i rozchodów
księgi handlowe (pełna księgowość)
ryczałt i karty podatkowe
ewidencje środków trwałych

•
•
•
•

kadry i płace
rozliczenia ZUS
deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS
prowadzenie spraw BHP w firmie

Biuro Rachunkowe poszukuje stażysty na stanowisko:

POMOC BIUROWA
Kontakt tel. 508 247 697

REKLAMA

USŁUGI

REMONTOWO-BUDOWLANE

 Ocieplanie styropianem, wełną, docieplenia
i termomodernizacje budynków
 Renowacje budynków, odnawianie
starych elewacji
 Zwiększanie ocieplenia

www.remontyefekt.pl
/RemontyRaciborz
Krzyżanowickie Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy
Gminy Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
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Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, e-mail: wiesci@krzyzanowice.pl,
tel: +48 32/4194050 wew. 131

502 973 310
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REKLAMA

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

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

Kwiaciarnia KRYSTYNA

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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH

REKLAMA

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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Z bibliotecznej
W styczniu naszą ofertę
chcemy skierować dla dzieci
a to dlatego, że jest to ciekawa
seria książek na ferie. Dzieci,
które ferie spędzają w domu
a śniegu nie ma zapraszamy
do naszych bibliotek. Każdy
znajdzie coś ciekawego dla
siebie. Przygodę czas zacząć!
''Magiczny domek na drzewie'' to seria książek autorstwa Mary Pope Osborne to
już prawdziwy bestseller jeśli chodzi o najlepsze książki
dla dzieci i nastolatków. Kilkanaście książek, które stanowią odrębną historię opar-

tą o głównych bohaterów Anię i Jacka, którzy
przez magiczny domek
na drzewie przenoszą się
do różnych miejsc, gdzie czekają liczne przygody.
Dzieci najchętniej sięgają
po te książki, które pokazują
magiczny, inny świat. Książki, w których wiele się dzieje,
świat jest kolorowy, przygody niesamowite - to tego typu propozycje dzieci chłoną
przekładając kolejne strony.
Dlatego właśnie seria Magiczny Domek na drzewie jest aż
tak bardzo popularna wśród

półki

najmłodszych i jest pozytywnie odbierana również przez
rodziców.
Obecnie w serii znajduje
się już kilkadziesiąt książek,
których kolejność można dobierać dowolnie. Wielką zaleta książek jest również to, że
nie są zbyt długie, zazwyczaj
jest to około 80 stron, co dla
dzieci jest odpowiednią długością, która nie zniechęci do
czytania.

TROPICIELE FAKTÓW. DINOZAURY

Skąd się wziął magiczny domek na drzewie? Kto zostawił w nim niezliczone ilości książek? Zanim Ania i Jacek się tego dowiedzą, tajemniczy domek przenosi ich do odległej przeszłości. W pierwszej wyprawie
rodzeństwo staje oko w oko z potężnym tyranozaurem. Teraz muszą
szybko odkryć, jak powrócić do domu, albo skończą jako kolacja dla pradawnych gadów. Czy zdążą przed zmrokiem? Czy może pomóc im pteranodon, który jeszcze przed chwilą był zaledwie ilustracją w książce?
Przeżyj niezwykłą podróż w czasie z Jackiem i Anią, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dinozaurach, sięgnij też po książkę „Magiczny domek na drzewie. Tropiciele faktów. Dinozaury”.

AFRYKAŃSKA PRZYGODA Z LWAMI

Jacek i Ania kontynuują swoje wyprawy w magicznym domku na drzewie i próbują rozwikłać kolejną zagadkę, którą przekazała im Morgan ,
z manuskryptem Afrykańskie równiny. Poprzez swoje magiczne drzewo trafiają wprost na afrykańską równinę, gdzie Ania pomaga antylopom, poznają żyrafy, antylopy, ich życie i zwyczaje. Jacek skrupulatnie
notuje wszystkie obserwacje.

Myśl
Najlepszym sposobem
przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.
– Abraham Lincoln

Uśmiechnij się
Szef podczas rozmowy okresowej do pracownika:
- Panie Adamie, Pan wszystko robi powoli – powoli Pan myśli, powoli pisze, powoli mówi, powoli się porusza! Czy jest coś, co robi Pan szybko?
- Tak, szybko się męczę.

Mama pyta się swego synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.

Michałek pyta dziadka:
- Dziadku, jak poznałeś babcię, skoro dawniej nie było internetu, czatu, ani gadu-gadu?
- Jak nie było? Babcia mieszkała w internacie, my z kumplami czatowaliśmy pod
drzwiami, a jak tylko wyszła z koleżankami, to od razu poszliśmy na gadu-gadu!


POŻAR W KRAINIE KANGURÓW

Od 25 lat dzieci na całym świecie podróżują
w czasie i przestrzeni z Anią i Jackiem. Pożar!
Właśnie z tym muszą zmierzyć się Jacek i Ania,
kiedy trafiają do dalekiej Australii. Muszą pomóc małemu kangurkowi i koali uciec z wypełnionego ogniem lasu.
Czy będą w stanie uratować zwierzęta na czas? I czy uda im się zdobyć kolejną rzecz, która ma pomóc w zdjęciu czaru z towarzyszącego
im psa, Teddy`ego?

NURKOWANIE Z DELFINAMI

Jacek i Ania mocno się już stęsknili za przygodami. Tym razem magiczny domek na drzewie przenosi rodzeństwo
na sam środek oceanu! Całe szczęście, że znaleźli łódź podwodną! Ale
czy przyda im się ona, kiedy napotkają gigantyczną ośmiornicę i bardzo
głodnego rekina…? Może pomogą im dwa przyjazne delfiny, z którymi
tak przyjemnie się nurkuje?

Siedzi Jasiu na ławce, a koło niej siedzi kobieta w ciąży. Jasiu pyta:
- Co pani tu ma?
- Dziecko.
- A kocha je pani?
- Bardzo.
- To dlaczego je pani zjadła?

Michałek do dziadka:
- Dziadku, a czy tata jak był mały to też dostawał od Ciebie lanie?
- Dostawał!
- A Ty też dostawałeś lanie od swojego taty?
- Dostawałem!
- A Twój tata dostawał lanie od swojego taty?
- Dostawał! Ale dlaczego o to pytasz?
- Bo chcę wiedzieć, kto zaczął!

WAKACJE POD WULKANEM

Czy ktokolwiek chciałby spędzić wakacje w pobliżu wulkanu? Jacek i Ania mają szansę się tego
dowiedzieć, kiedy magiczny domek na drzewie
przenosi ich do czasów Imperium Rzymskiego.
Przybywają do Pompei i wkrótce odkrywają, że właśnie w tym dniu miasto zostanie zniszczone. Teraz Jacek i Ania muszą ścigać się z czasem,
by znaleźć starożytną bibliotekę, zanim zostanie zagrzebana w popiele!

NIEDŹWIEDZIE POLARNE NOCĄ

Tym razem spragnione przygód rodzeństwo
Ania i Jacek zostaje wysłane przez magiczną
bibliotekarkę Morgan prosto na mroźną Arktykę. Na szczęście czeka
tam na nich ktoś z ciepłymi futrami i pomocną dłonią. Muszą znaleźć
rozwiązanie kolejnej zagadki Morgan Le Fay i zdobyć odznakę Mistrzów
Bibliotekarstwa!

SŁOŃCE ZACHODZI W MIEŚCIE
DUCHÓW

To już 10 książka i 10 przygoda Ani i Jacka. Tym
razem znajdą się w dziwnym miasteczku. Czy to
miasteczko jest nawiedzone? Tak właśnie przypuszczają Jacek i Ania, kiedy magiczny domek na drzewie przenosi ich
na Dziki Zachód. W tej przygodzie czekają na nich dzikie mustangi, złodzieje koni i oczywiście kowboje! A co z duchami? Czy spotkanie z nimi
nie będzie zbyt przerażające?
Na tym zakończymy dzisiejszą prezentację i zapraszamy do bibliotek.
Przygód Ani i Jacka jest bardzo dużo i są bardzo ciekawe.
Agnieszka Winiarczyk
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