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Gminny #GaszynChallange

Gmina Krzyżanowice »
Pompujemy dla Jacka Widera,
a cała akcja rozpoczęło się od
nominacji Gminy Krzanowice,
która wyznaczyła nasz urząd
w akcji #GaszynChallange. Nominacja została przyjęta i w ten
oto sposób rozprzestrzeniła się
na terenie całej gminy.
Całe zamieszanie zaczęło
się od niewielkiej wioski Gaszyn w województwie łódzkim
i miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, która ruszyła z wyzwaniem polegającym na wykonaniu dziesięciu pompek, wpłaceniu minimum 5 zł na konkretny cel i nominowaniu kolejnych
do wyzwania. Pierwotnym celem była zbiórka na półtorarocznego Wojtusia cierpiącego na
rdzeniowy zanik mięśni.
Akcja rozprzestrzeniła się
na cały kraj i szybko zebrano wymaganą kwotę, jednak
#GaszynChallange zadziałał

jak reakcja łańcuchowa. Akcji
nie przerwano i zaczęto zbierać na inne potrzebujące dzieci. Wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki nominację
przyjął bez zastanowienia, zaś
zbiórkę w akcji postanowił przeznaczyć dla mieszkańca naszej
gminy. Wójt wraz z pracownikami urzędu jako pierwsi wykonali
dziesięć pompek - opcjonalnie
dziesięć przysiadów – dla Jacka
Widera z Tworkowa, który zmaga się z chorobą nowotworową.
Po dziesięciu pompkach
w naszym urzędzie z terenu naszej gminy nominowano Bank
Spółdzielczy w Krzyżanowicach
i Gminny Zespół Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki wraz
z świetlicami. Wyzwani w akcji
zareagowali błyskawicznie i następnego dnia wykonali zadanie nominując kolejne jednostki.
(lukbor)

Ośrodek Integracji i Aktywności Społecznej
W FINALE KONKURSU
Rudyszwałd » Ruszył finalny etap ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.” W finale znalazł

się również obiekt z naszego reOd 1 czerwca o godzinie
gionu. Chodzi o Ośrodek Inte- 12.00 rozpoczął się plebiscyt
gracji i Aktywności Społecznej internetowy dla obiektów starw Rudyszwałdzie.
tujących w Finale Konkursu na

Modernizację Roku i Budowę
XXI w. Zachęcamy do codziennego oddawania głosu na gminny obiekt. Głosować można od
linkiem - shorturl.at/xLNV0
Koniec Głosowania na obiekty startujące w Finale: 3.08.2020
godz. 12.00.
Głosy z I etapu sumowane
będą z głosami z finału dopiero po zakończeniu głosowania
w sierpniu 2020 r.
Przypominamy: Budynek Integracji i Aktywności Społecznej

w Rudyszwałdzie został wybudowany dla społeczności lokalnej w obszarze transgranicznym przy granicy z Czechami
oraz dla realizacji działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej,
Koła Gospodyń Wiejskich, Rad
- Sołeckiej i Parafialnej, świetlicy
młodzieżowej oraz innych organizacji o charakterze lokalnym.
Przedmiotowy budynek posiada 3 kondygnacje. Na parterze budynku zlokalizowano
strażnicę Ochotniczej Straży

Pożarnej wraz z biurem OSP
i zapleczem socjalno – technicznym, sołtysówkę, sanitariaty zewnętrzne do obsługi imprez integracyjnych oraz pomieszczenie techniczne. Na piętrze znajduje się integracyjna sala zajęć
wraz z niezbędnym zapleczem.
Poddasze to duża sala spotkań,
pełniąca funkcję świetlicy sołeckiej wraz z zapleczem socjalnym.
(lukbor)
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TERMOMODERNIZACJA

SZKÓŁ POSTĘPUJE
Gmina Krzyżanowice »
Na zadanie pozyskano doTrwają obecnie prace budow- finansowanie w wysokości
lane na budynkach szkoły pod- 4.282.541,00 zł.
stawowej w Tworkowie i Chałupkach związane z zadaniem, Projekt składa się
pn. „Termomodernizacja bu- z dwóch zadań:
dynków użyteczności publicz- 1. Termomodernizacja SP
w Tworkowie - koszt zadanej w Gminie Krzyżanowice”.
nia wg kosztorysu inwestorskiego ponad 3, 5 mln zł
(3.869.285,96 zł)
2. Termomodernizacja SP
w Chałupkach - koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego ponad 3 mln zł
(3.041.021,15 zł)

W ramach prowadzonych inwestycji w/w szkoły zostaną docieplone, wymienione zostaną
okna i drzwi zewnętrzne, zmodernizowane zostanie oświetlenie na oświetlenie typu LED,
nastąpi wymiana źródła ciepła
na piece gazowe wspomagane
pompą ciepła, zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.
Planowany termin realizacji
od maja do października 2020 r.
(lukbor)

Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014 – 2020.

Ul. Fabryczna w Chałupkach

NA UKOŃCZENIU
Chałupki » Dobiegają końca prace inwestycyjne na ulicy Fabrycznej. Roboty drogowe zostały wykonane przed
terminem i pozostały tylko formalności. Zakres zadania obejmuje m.in.:
 roboty przygotowawcze
i ziemne;
 przebudowę istniejącej jezdni - wymiana podbudowy
oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej;
 przebudowę skrzyżowań
z drogami wewnętrznymi
- wykonanie nawierzchni
bitumicznej wraz z podbudową;

 przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych
- wykonanie nawierzch-

ni z kostki betonowej wraz
z podbudową;
 przebudowę chodników

wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ul. Fabrycznej - wykonanie podbudowy
i nawierzchni z kostki betonowej;
 wymiana ogrodzenia wzdłuż
dz. przedszkola na gabionowe wraz z wyrównaniem terenu przed przedszkolem;

 naprawę utwardzenia części
działki nr 254 (przy świetlicy)
- nawierzchnia tłuczniowa;
 montaż krawężników betonowych oraz najazdowych;
 przebudowę elementów odwodnienia - wymiana rur betonowych kanalizacji deszczowej na rury PP SN8

o średnicy 315mm, -wymiana
kratek ściekowych, przykanalików i studni rewizyjnych;
Koszt zadania: 488.544,13 zł
Termin: 14.08.2020
Opr. Referat GP
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GRANICE OTWARTE
Nie do końca dla Ślązaków
Kraj » Od soboty 13 czerwca Polacy po powrocie do kraju
nie muszą już odbywać obowiązkowej kwarantanny. Również
obywatele Unii Europejskiej
mogą bez przeszkód wjeżdżać
do Polski. Wszystko dlatego, że
zniesione zostały, wprowadzone
w marcu, tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE.
W nocy z 12 na 13 czerwca
Polska przywróciła pełny ruch
graniczny w ramach granic we-

wnętrznych Unii Europejskiej.
Od tego momentu służby obecne na granicy prowadzą kontrole wyrywkowo. Dokładnie tak,
jak to się odbywało przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń granicznych
w Polsce. Oznacza to, że można
swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne
Unii Europejskiej, jednak niezupełnie ma się ta sytuacja dla
mieszkańców województwa śląskiego.

Czeskie Ministerstwo Zdrowia, w przeciwieństwie do całego naszego kraju, zakwalifikowało województwo śląskie do
kategorii czerwonej, czyli zostało uznane za obszar o wysokim zagrożeniu epidemicznym ze względu na gwałtowny wzrost liczby zarażonych.
To oznacza, że nie dotyczy nas
przywrócenie ruchu granicznego. Czeskie służby dalej wymagają od mieszkańców naszego
regionu negatywnych testów na

COVID-19. Jednak obecna sytuacja w naszym województwie na
tyle się stabilizuje, że czeskie
władze planują znieść wcześniej
wprowadzone obostrzenia dla
naszych mieszkańców. Kiedy
kontrola graniczna po czeskie
stronie zniknie, tego dowiemy
się w najbliższych dniach.
(lukbor)

NAGRODY

dla wyróżniających się uczniów

Więcej zdję
www.krzyz ć na:
anowice.pl

Tworków » Pod koniec roku szkolnego, 24 czerwca, sala widowiskowa tworkowskiego
Centrum Kultury zgromadziła
laureatów olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz młodych
sportowców, którzy reprezentowali swoje szkoły, a tym samym
naszą gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Sukcesy odnoszone w wielu pre-

stiżowych konkursach są efektem intensywnej pracy uczniów,
świadczą także o zaangażowaniu nauczycieli, którzy poświęcili wiele czasu na przygotowanie swoich podopiecznych. Wójt
gminy Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek wręczyli dyplomy i nagrody
wyróżniającym się uczniom i listy gratulacyjne ich opiekunom.
(lukbor)
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Ponad 2 mln zł dla Gminy Krzyżanowice

w ramach tarczy dla samorządów

Racibórz » 26 czerwca br.
w Urzędzie Miasta Racibórz minister środowiska Michał Woś
przekazał samorządom powiatu
raciborskiego symboliczne czeki w ramach tzw. Tarczy anty-

kryzysowej dla samorządowców.
Gmina Krzyżanowice otrzymała
wsparcie na kwotę 2.098.726,00
zł, które w formie czeku odebrał
Wójt gminy Grzegorz Utracki.
Fundusz Inwestycji Samo-

rządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości
od 0,5 mln zł do aż ponad 93
mln. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wy-

nikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin
i powiatów. Źródłem finansoKwota wsparcia zostanie Szczegółowa informacja gdzie
wania projektu jest Fundusz przeznaczona na sfinansowa- środki trafią będzie podana
COVID-19. Wsparcie jest bez- nie wkładów finansowych pro- w najbliższych tygodniach.
(lukbor)
zwrotne.
jektów inwestycyjnych gminy.

KOLEJNE LAPTOPY
do zdalnego nauczania
Gmina Krzyżanowice »
Rząd przeprowadził kolejny nabór na sprzęt do zdalnego nauczania – Zdalna Szkoła+. Tym
razem gmina pozyskała 44 880
zł bezzwrotnego grantu na sfinansowanie zakupu 17 zestawów komputerowych w skład,

których wchodzą laptopy wraz
z zestawami słuchawkowymi
z mikrofonem. Sprzęt zostanie
przekazany dla najbardziej potrzebujących uczniów w celu
prowadzenia zdalnej nauki.
Zakup zestawów komputerowych jest w 100% sfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest odpowiedzią na
obecną sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami korona-

wirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych na wiele tygodni
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Uczniowie zamiast w szkolnych
ławach zasiadają przed monitorami komputerów.
(lukbor)

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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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Nietypowy rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca

SP Tworków

Gmina Krzyżanowice » Rok
szkolny, pod dyktando epidemii, oficjalnie zakończony. Jego końcówka nie była łatwa dla
uczniów, nauczycieli oraz dla
rodziców, którym postawione
zostało nowe wyzwanie w formie zdalnej nauki. Jednak każdy
sprostał nowej rzeczywistości
i teraz nastały długo wyczekiwane wakacje.

ZSP Zabełków

SP Chałpuki

SP Bieńkowice

W związku z czasowym
ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, od
23 marca w naszej szkole były organizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
W czasie zdalnego nauczania
nauczyciele klas I-III nagrywali
teksty i wiersze dla dzieci. Wyszukiwali w Internecie ciekawe filmy,
przybliżające uczniom zagadnienia opracowywane na lekcji. Tworzyli dla uczniów filmiki. Scenariusze zajęć, plany tygodniowe
oraz załączniki potrzebne do realizacji zajęć były wysyłane do
uczniów na e-maila. Wychodząc
naprzeciw potrzebom uczniów
trudniejsze elementy rozpisywane były przez nauczycieli w taki
sposób, by każdy uczeń zrozumiały temat. Do kontaktu z rodzicami nauczyciele wykorzystywali
łączność telefoniczną, by porozmawiać o trudnościach dziecka
lub pomóc w pokonaniu sytuacji
problemowych. W komunikacji
z rodzicami wykorzystywany był
również e-dziennik.
Zdalne nauczanie w klasach
IV-VIII było oparte o bezpłatną
usługę internetową dla szkół,
udostępnioną przez popularną
przeglądarkę internetową. Platforma ta pozwalała na sprawne udostępnianie plików między nauczycielami i uczniami.
Nauczyciele przesyłali tworzone przez siebie filmiki, wysyłali opracowania tematów oraz
przesyłali dla utrwalenia linki
do filmików z omawianymi zagadnieniami. Każda klasa miała utworzony osobny folder na
wirtualnym dysku dla wszystkich przedmiotów, gdzie uczeń
mógł przesłać prace do oceny. Dostępne aplikacje mobil-

SP Bieńkowice

ne, pozwalały uczniom robić
zdjęcia i dołączać je do zadań,
udostępniać pliki z innych aplikacji oraz uzyskiwać dostęp do
informacji w trybie offline. Nauczyciele mogli w ten sposób na
bieżąco monitorować postępy
każdego ucznia, a po ich ocenie
mogli zwrócić pracę wraz z komentarzami. Platforma, z której korzystała szkoła umożliwiała również prowadzenie lekcji
w czasie rzeczywistym, uczeń
miał więc możliwość bezpośredniej konwersacji z nauczyciele
oraz obserwację rozwiązywanych przez nauczyciela zadań
na swoim monitorze.
Dużą pomocą okazały się
laptopy, które zostały zakupione przez Gminę i udostępnione
każdemu dziecku, które zgłosiło
brak lub problem ze sprzętem.
Zdalne nauczanie miało jednak i pewne wady. Nauczyciele
nie zawsze wiedzieli kogo oceniają i nie wszyscy uczniowie
systematycznie pojawiali się na
zdalnych lekcjach. Brakowało
również uczniom bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami.
Był to trudny okres dla
uczniów, nauczycieli oraz rodziców, którzy musieli przejąć
część odpowiedzialności za proces dydaktyczny.
Dziękuję Wszystkim, za
współpracę oraz pomoc i dobre
słowa za zorganizowane w naszej szkole zdalne nauczanie.

SP Chałupki

Ten rok szkolny każdy uczeń,
nauczyciel i rodzic z pewnością
zapamięta szczególnie, jako
rok pandemii. Nauczanie zdalne, które obowiązywało w szkołach od 25 marca br. dla jednych

było okazją do poznania nowych
metod i form pracy, a dla innych
okazało się niezwykle trudnym
wyzwaniem. Dla nas wszystkich
był to okres ogromnych zmian,
poszukiwań i rozwijania kreatywności. Większość uczniów
świetnie sobie poradziła w nowej rzeczywistości, niektórzy
jednak uznali, że jest to okres
„dłuższych wakacji” i nie uczestniczyli w zdalnym nauczaniu
w takim zakresie, jak powinni. Nauczycielom w tym czasie
przybyło mnóstwo obowiązków,
które okazały się bardzo czasochłonne. Komputer, Internet
i cały wachlarz nowoczesnych
technologii z pewnością nie zastąpią bezpośredniego kontaktu uczniów, rodziców i nauczycieli. Tęsknimy do naszych klas
wypełnionych gwarem rozmów,
śmiechem i śpiewem. Mamy nadzieję, że od września będziemy
mogli wrócić do szkoły i pracować w normalnym, stacjonarnym trybie.
W tym roku zakończenie zajęć w SP Chałupki oraz wręczenie świadectw wyglądało zgoła
inaczej niż zawsze. Uczniowie
odebrali świadectwa po wiatą
w Chałupkach przy ul. Fabrycznej ze względu na zapewnienie
bezpiecznych warunków i nie
stwarzanie sytuacji mogących
doprowadzić do zarażenia koronawirusem. Wychowawcy klas
wręczyli uczniom świadectwa
wg określonego harmonogramu, tak aby zbyt duża liczba
dzieci nie z gromadziła się jednocześnie w tym samym miejscu. Wszyscy mieli maseczki na
twarzy. Niestety zabrakło wierszy, piosenek i tradycyjnej radości, która zawsze towarzyszyła

uczniom i nauczycielom w tym
dniu, ale jak zawsze były świadectwa- mnóstwo z czerwonym paskiem, nagrody, dyplomy, podziękowania i życzenia.
W życzeniach dominował wątek
zdrowie, ale również udanego
wypoczynku i bezpiecznego zachowania nad wodą, w górach,
w lesie. Dyrektor szkoły odczytała list Ministra Edukacji Narodowej, podziękowała nauczycielom za ich trudną i wymagającą pracę, uczniom za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
oraz wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach oraz rodzicom
za wsparcie i zrozumienie. Klasa ósma zostawiła na pamiątkę
po sobie tradycyjne tablo, które
zostanie zawieszone na korytarzu szkolnym i będzie przypominało o uczniach, którzy
opuścili mury Szkoły Podstawowej w Chałupkach. (Barbara Tomczyk)

SP Krzyżanowice

Ten rok szkolny był szczególny dla wszystkich, zarówno
uczniów jak i nauczycieli i na
pewno na długo zostanie w naszej pamięci. Zaczął się całkiem normalnie - jak co roku we
wrześniu przywitaliśmy nowych
uczniów naszej szkoły. Jednak
w drugim półroczu w naszym
kraju zapanowała pandemia wirusa COVID-19 i rząd podjął decyzję o nauczaniu zdalnym we
wszystkich szkołach. Było to nie
lada wyzwanie dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.
Uczniowie, przy wsparciu i pomocy rodziców stanęli na wysokości zadania, przesyłając
systematycznie uzupełnione
zadania, testy i nagrania. Nauczyciele zaś zostali zasypani
mailami, na które sukcesywnie
odpisywali. Po długim i ciężkim
roku szkolnym nadszedł czas na
zakończenie i pożegnanie klas
ósmych. Pani Dyrektor Beata
Szczepanowska podziękowała wszystkim za ciężką pracę

SP Krzyżanowice

i życzyła udanych wakacji, przypominając o zachowaniu zasad
bezpieczeństwa. Wszystkie klasy odebrały swoje świadectwa
według wcześniej ustalonego
harmonogramu, stosując się
do zasad reżimu sanitarnego.

ZSP Zabełków

Nagła cisza, wyłączone
dzwonki w szkolnych korytarzach, puste sale… W lipcu czy
sierpniu normalka, a w tym roku było tak w szkole już od 12
marca przez kolejne miesiące.
Wydawało się, że taki stan potrwa niedługie dwa tygodnie,
przyniesie nawet trochę odpoczynku i szybko minie.
Tymczasem nieoczekiwanie
tradycyjne nauczanie zostało wywrócone do góry nogami
i w ekspresowym tempie trzeba
było przestawić się na edukację zdalną. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie
objęło ono nie tylko uczniów klas
I – VIII, ale także przedszkolaków. Wyzwaniom nie było końca. Kontakt zdalny z maluchami, obowiązkowe przygotowanie
sześciolatków do klasy pierwszej,
nauka w klasach I-III odbywały się przy ogromnej współpracy z rodzicami. Bez ich determinacji i stałego uczestnictwa
w zajęciach dzieci, dopilnowaniu
by relacje z pracy w domu były
odsyłane nauczycielowi, nauka
zdalna nie byłaby możliwa.
Podobnie, choć już ze znacznie większą inicjatywą ze strony
uczniów, odbywały się zajęcia
zdalne w klasach V-VIII (nie ma
w Zabełkowie kl. IV). Siódmoi ósmoklasiści mieli także systematycznie prowadzone lekcje
on-line. Wtedy, prawie jak w sali
szkolnej, można było o coś zapytać czy zażartować. Taka namiastka normalności. Udało się
nawet przeprowadzić ciekawe
konkursy, m.in. „Budzimy swoje pasje” i „Będzie dobrze”.
Tematy i zagadnienia przesyłane poprzez dziennik elek-

troniczny, filmiki, zdjęcia, rozmowy telefoniczne, wzajemna
dyspozycyjność, poczta mailowa i whatsapp, lekcje on-line
składały się na codzienność
w ostatnich miesiącach nauki,
także w ramach przygotowywania się do egzaminu ósmoklasisty.
Troska o warunki uczniów
do nauki zdalnej, wypożyczenie
potrzebującym otrzymanych
z Gminy Krzyżanowice laptopów, przekazywanie materiałów drukowanych w razie potrzeby, współpraca z rodzicami,
ich ogromna pomoc sprawiły, że
ten czas wielkiego sprawdzianu, w którym wszystko stanęło
na głowie, zdaliśmy celująco
w ZSP w Zabełkowie.
Na zakończenie roku szkolnego wielu czeka zawsze z utęsknieniem: dzieci, rodzice, nauczyciele. Tym razem w cieniu
sanitarnych obostrzeń.
Klasy I – VII w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie miały swoje spotkanie z okazji zakończenia roku
szkolnego 2019/2020 na szkolnym dziedzińcu lub w sali gimnastycznej. Był czas na spotkanie z wychowawcą, dyrekcją,
słowa podziękowań, wręczenie świadectw, życzenia odpoczynku i przypomnienie o bezpieczeństwie podczas wakacji.
Klasę ósmą pożegnano jednak wyjątkowo. Hymn państwowy, uroczyste przekazanie sztandaru młodszym,
wspomnienia z minionych lat
na multimedialnej prezentacji,
podziękowania w zwykłych słowach i w piosence, przypomnienie, że „Nic dwa razy” i życzenia,
by kolejne dni i lata potoczyły
się jak najpiękniej. Dołączyli się
do nich Pani Daria Wieczorek,
Dyrektor GZOKSiT-u, i rodzice
absolwentów. Słowa i atmosfera
obudziły wzruszenia i nadzieję,
że marzenia mogą się spełnić,
a dobro zwycięży. (Anna Kubica)
(lukbor)
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Rozpoczynamy nową serię publikacji pod kategorią - „Mieszkańcy gminy i ich pasje”.
W ramach serii zaprezentujemy mieszkańców naszej gminy z ich pasjami i zainteresowaniem, a jest ich wiele.

KOLEJ

mała i duża
Chałupki » Jego pasją od zawsze była kolej. W godzinach pracy jeździ pociągami Kolei Śląskich jako kierownik pociągu, zaś w wolnych chwilach przesiada się ze skali 1:1 do 1:120 (TT). Bohaterem czerwcowego wydania Gminnych Wieści jest mieszkaniec Chałupek Krzysztof Farana – kolejarz i społecznik.
Pan Krzysztof wywodzi się z rodziny kolejarskiej, która jest
związana z koleją już od pięciu pokoleń. Można więc powiedzieć,
że jest to tradycja w rodzinie, więc pasję do kolei żelaznych ma
już we krwi. Pradziadek rozpoczął tę tradycję pracując w kolejach cesarskich w Czechowicach-Dziedzicach, jednak prawdziwą
miłość do kolei zaszczepił panu Krzysztofowi jego ojciec Zdzisław
Farana, który pracował na kolei w Chałupkach jako starszy ajent
zdawczy w służbie handlowej. Swoją służbę na kolei Krzysztof Farana rozpoczął od stanowiska młodszego maszynisty. Dwa lata
później w ‘93 przeszedł do drużyn konduktorskich jako kierownik
pociągu. Obecnie pracuje w samorządowej spółce Koleje Śląskie.
Syn Patryk Farana poszedł też w ślady ojca, ale zamiast pracy

u przewoźnika kolejowego wybrał dyspozyturę u narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe.
Zainteresowanie pana Krzysztofa do pomniejszonej kolei zaczęło się już w 1985 r. kiedy rozpoczął edukację w pierwszej klasie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Lokomotywowni Rybnik. Tam
podłapał bakcyla od swoich kolegów. To właśnie wtedy zaczęła się
przygoda z budowaniem własnej makiety kolejowej. W tamtych
czasach elementy do niej kupowało się w składnicy harcerskiej
lub jeździło się na bazar do Katowic Załęża, gdzie można było pozyskać kolejkę i elementy do budowy makiety z drugiej ręki. Dzisiaj jest łatwiej wyposażyć się w cokolwiek do modeli, ale ceny
też są zdecydowanie wyższe. Pan Krzysztof swoją makietę zbu-

dował i dalej rozbudowuje w skali TT, czyli pomniejszonej o 120
razy od rzeczywistej wielkości. Przez pewien okres makieta była
odłożona na bok, ale od dwóch lat pan Krzysztof reaktywował ją
i sukcesywnie ulepsza.
Na makiecie znajduje się oświetlenie ulic, domów, działające
semafory i zwrotnice. Nad częścią torów podwieszona jest sieć
trakcyjna, która może zasilać modele elektrowozów tak jak faktycznie działa to na prawdziwej kolei. W przyszłości pan Krzysztof
planuje zbudować makietę całej stacji kolejowej w Chałupkach
wraz z układem torowym i okoliczną zabudową.
(lukbor)

Krzysztof Farana z żoną
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KONKURS

piosenki niemieckiej
W dniach 01-05.06.2020 r.
DFK Tworków organizowało
zdalny konkurs piosenki niemieckiej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych „Singen macht glücklich” finansowany w ramach
projektu „Begegnungsstättenarbeit“. W zdalnym konkursie muzycznym należało przesłać filmik ze swoim występem.
Muzyczne rozgrywki cieszyły
się zdecydowanie większym
zainteresowanie wśród młodszych uczestników. Najmłodsza
uczestniczka miała 3 lata, a najstarszy uczestnik we wrześniu
skończy 90 lat. Występy oceniło jury, w składzie zarządu DFK
Tworków. Obrady były równie
niecodzienne, co forma konkursu, bo również odbywały
się zdalnie. Największą uwagę
jury zwracał uśmiech uczestnika i radość jaką sprawiał mu

śpiew. Serdecznie dziękujemy
za udział w konkursie, a finalistom gratulujemy!

Wyniki:

Kategoria do 8 lat:
1. miejsce Zuzanna Zmuda
2. miejsce Magdalena Koloch
3. miejsce ex aequo: Samanta Strzelczyk oraz duet Mia
i Jakub Zawadzcy
Kategoria 9-12 lat:
1. miejsce Maria Pawlik
2. miejsce Anna Stochla
3. miejsce Emilie Gruner
Kategoria 13-17 lat:
1. miejsce Anna Janik
Kategoria dorośli:
1. miejsce – Bernhard Kolonko
Przygotowało DFK Tworków
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Wysoka woda
Gmina Krzyżanowice » Początek lata przywitał nas w obficie deszczowej aurze. Burze,
wysoki stan rzek, podtopienia
i pogotowie przeciwpowodziowe
- tak w skrócie można streścić pogodę w drugiej połowie czerwca
na terenie naszej gminy.
Od początku roku rolnikom
zagrażała susza hydrologiczna

i brak opadów, więc każdy deszcz
jest dla gospodarzy bardzo cenny. W tym miesiącu aż nadto spadło wody. Rzeki w regionie przekroczyły stany alarmowe. Podtopieniu uległa, m.in. ścieżka
wzdłuż Granicznych Meandrów
Odry. Niestety część ścieżki biegnie przez naturalne rozlewisko
rzeki Odry, więc w przypadku

wystąpienia wysokiej wody po
stronie Polskiej nic tych terenów nie chroni. Polder Buków
i Racibórz Dolny chroni tereny położone za nimi, jednak nie
od samego początku. Najpierw
wykorzystywane są naturalne
rozlewiska rzeki i tarasy zalewowe zabezpieczone obwałowaniem przeciwpowodziowym.

Polder Buków, który pełni swoją rolę od 2002 r. uruchomił się
w czasie obecnego wezbrania
i przyjął część wód z rzeki Odry.
Choć Zbiornik Racibórz Dolny,
od początku roku, jest w pełni
funkcjonalny to nie został uruchomiony. Nowy polder podejmuje pracę gdy przepływ wody
w Odrze osiągnie 1210 m3/s, co

przekłada się na poziom wody
na posterunku wodowskazowym w Miedoni ok 800 cm. Fala
powodziowa, która w niedzielny
wieczór 21 czerwca przechodziła
przez ziemię raciborską wskazała Miedoni poziom 662 cm przy
przepływie max. 574 m3/s. Jedno można stwierdzić - do stanu
sprzed 10 lat było nam daleko,

a co dopiero do wydarzeń z ‘97.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości dzięki nowym inwestycjom
w systemy przeciwpowodziowe,
nasz region pozostanie wolny od
poważnych podtopień, ale najlepiej żeby nigdy nie musiał zostać
wykorzystany do celów przeciwpowodziowych.
(lukbor)
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Artykuł - "Pałac w Krzyżanowicach - ... dzisiaj schronienie dla potrzebujących opieki (Cz. 2 - Pałac dziś)"
zostanie opublikowany w innym numerze wydania Krzyżanowickich Gminnych Wieści

Pałac w Chałupkach
– zamek na granicy trzech narodów

Chałupki » Pierwsze informacje na temat budowli pochodzą z roku 1373 i zawarte
są w dokumencie wystawionym przez księcia opolskiego
Jana, dla rycerza Pasko. Pierwotnie w miejscu pałacu stała
tutaj średniowieczna twierdza.
Dowodem są zachowane ślady
fortyfikacji bastionowych, dobrze zarysowane w części południowo-zachodniej, oraz zarys fosy, szczególnie wyraźny po
stronie północnej i zachodniej.
Brak badań historyczno-architektonicznych oraz archeologicznych nie pozwala odtworzyć
wyglądu zamku w średniowieczu i odpowiedzieć na pytanie,
kiedy nastąpiła budowa murowanych fortyfikacji.
W miejscu dzisiejszych Chałupek – wcześniej część Bogumina (Oderberg) - znajdował się
drewniany gród obronny, prawdopodobnie z II połowy XIII w.,
strzegący brodu na Odrze. Być

może jak uważa część czeskich
historyków, warownia Barutswerde została wzniesiona
przez pochodzącego z Górnych
Łużyc rycerza Henryka z Baruthu, wówczas z okolicznymi
ziemiami należała do księstwa
opolsko-raciborskiego. Pod koniec XIII wieku leżący na prawym brzegu Odry gród oraz
lewobrzeżne miasto, znalazło
się w księstwie raciborskim. Od
1818 r. ta część grodu stała się
samodzielną osadą Annaberg,
obecnie Chałupki.
W 1422 książę raciborski Jan
II Żelazny sprzedał zamek Barutswerde rycerzowi Bielikowi
z Kornicy. Zamek wielokrotnie
zmieniał swojego właściciela
i tak w roku 1523 kupił go margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern von Ansbach zwany
Pobożnym. Zagrażające w tym
czasie Europie najazdy tureckie,
skłoniły właściciela do przebudowy zamku. Prawdopodobnie

w tym okresie powstały umocnienia bastionowe.
W wyniku wojny trzydziestoletniej Hohenzollernowie utracili swe górnośląskie posiadłości w tym między innymi ziemie
bogumińską. W roku 1623 Bogumin przeszedł pod zastaw
do rodziny Donnersmarcków.
W 1697 dobra uzyskały status
państwa stanowego. Barokowy pałac jaki teraz znamy został przebudowany ze starego
granicznego zamku około roku 1682, kiedy odziedziczył go
Eliasz Andrzej Donnersmarck.
Po tzw. wojnach śląskich nastąpił w roku 1742 podział Śląska
pomiędzy Prusy i Austrię. Miasto Bogumin znalazło się w monarchii Habsburgów, a pałac
pod panowaniem króla pruskiego Fryderyka II zwanego Wielkim. Zadłużony majątek w roku 1802 kupił Karol Lichnowski
jednak szybko go odsprzedał.
W latach 1849-1936 pałac był
w posiadaniu rodu Rothschildów, a w okresie władzy Hitlera przeszedł na własność nie-

mieckiej rodziny von Kirchen
und Pancken. Po wyzwoleniu
30 kwietnia 1945 roku stał się
własnością Państwa Polskiego.
W latach 1978-82 Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych w Katowicach - Od-

dział Racibórz podjęło prace
modernizacyjne i odrestaurowany pałac od roku 1983 służy
turystom jako hotel z restauracją. Decyzją wojewody w roku
1993 obiekt został przekazany
na własność gminie Krzyżano-

wice, a w 1994 roku wydzierżawiony osobie prywatnej.
Wokół pałacu rozpościera się
piękny park założony w XIX wieku, w którym rośnie około 26 gatunków i odmian drzew i krzewów.
(lukbor)
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NOSOROŻEC I DWIE WIEŻE

Kościół w Bieńkowicach
z odbudowanym szczytem
wieży – 2020 r.

– czyli co łączy starszego sierżanta
Augusta Kaminskiego z kościołem

w Bieńkowicach i Tworkowie…?
II Wojna Światowa, kwiecień
1945 r. Trwa ofensywa wojsk radzieckich w kierunku Ostrawy.
Miejscowa ludność przechodzi najgorsze chwile stając się
świadkiem wojennej pożogi,
ponosząc ogromne straty materialne. Wielu traci to co najcenniejsze, czyli własne życie
i swoich bliskich. Bieńkowice
zostają ostatecznie zajęte przez
wojska radzieckie 2 kwietnia
1945 r. Linia frontu zatrzymuje
się na rzece Cynie. W tym samym czasie trwają zacięte walki o przyczółek na rzece Odrze
w rejonie Ligoty Tworkowskiej
i Tworkowa, które przenoszą się
następnie do samego Tworkowa. W trakcie tych walk uszkodzone zostają wieże kościelne
zarówno w Bieńkowicach jak
i Tworkowie.
W relacjach wielu starszych
mieszkańców padają rozbieżne
informacje na temat czasu, sposobu oraz strony konfliktu, która
dokonała tych zniszczeń. Jednak po dotarciu do dokumentów źródłowych i uczestników
tych walk oraz dogłębnej analizie, udało się dotrzeć do prawdy.
Wracając jednak do bohaterów
tego artykułu, czyli sierżanta
Kaminskiego i „Nosorożca”…
August Kaminski urodził się 9
sierpnia 1914 r. we wsi Martiany (niem. Martenheim) w obecnym powiecie kętrzyńskim. Po
zakończeniu edukacji w zawodzie piekarza, w 1934 r. wstąpił
do niemieckiej armii. W jednostce w Olsztynie zdobył wojskowe
wykształcenie w specjalizacji
oddziałów przeciwpancernych
(Panzerjäger). Już w 1938 r. rozpoczął swój szlak bojowy. W ramach swojego oddziału brał
udział w aneksji Austrii przez III
Rzeszę, a następnie w aneksji
kraju Sudetów i zajęciu Czechosłowacji. W marcu 1939 r. został
wysłany w rejon Ostrawy gdzie
brał udział w pracach dotyczących m.in. rozmierzania granic
z Polską, kartografią oraz budową umocnień i bunkrów. Jako
bazę wyznaczono byłe koszary
policji w przysiółku Pasieki pomiędzy miejscowościami Antoszowice, Szylerzowice i Chałupki. Jak na ironię losu rejon
obecnej gminy Krzyżanowice
i miejscowości ościennych okazał się być początkiem i kilka
lat później - powolnym zakończeniem wydarzeń wojennych
dla Augusta Kaminskiego. Po
tych praktycznie bezkrwawych
działaniach, II Wojnę Światową rozpoczął jako żołnierz 45
Dywizjonu Przeciwpancernego (Panzer-Abwehr-Abteilung
45) w składzie 45 Dywizji Piechoty (45 Infanterie-Division).
1 września 1939 r. o godz. 4.45
przekroczył polską granicę pomiędzy Boguminem a Cieszy-

Kościół w Tworkowie – widoczne
zniszczenia spowodowane ciężkimi
walkami w kwietniu 1945 r.

nem. Jego szlak bojowy wiódł
przez Bielsko (obecnie Bielsko-Biała), Kraków, Rzeszów aż do
Krystynopolu (obecnie na Ukrainie). Kolejna kampania bojowa to udział w walkach w Belgii i Francji (m.in. Dunkierka).
Podczas kampanii radzieckiej
m.in. przez Odessę i Charków
dociera do Stalingradu, którego okrążenie szczęśliwie opuszcza zostając ranny podczas walk
w północnej części miasta. Po
odzyskaniu pełnej sprawności
dociera do Mohylewa (obecnie na Białorusi) skąd rozpoczyna ciężką drogę powrotną
w ramach frontu wschodniego.
W ten sposób z przyczółku baranowsko – sandomierskiego

Czołgów są wykorzystywane
jako „frontowa straż pożarna”
i operują na kryzysowych odcinkach frontu m.in. w rejonie
Roszkowa, Oldřišova, Pilszcza,
Tworkowa. Od 16 kwietnia 1945
r. niszczyciele czołgów operują
w rejonie Opawy, Krawarza, Fulneku, Ołomuńca i dalej w głąb
ówczesnej Czechosłowacji aby
w rejonie miejscowości Dobev
na południe od Pragi poddać się
i przejść do niewoli amerykańskiej. Mimo szczęśliwie przeżytej całej II Wojny Światowej, po
poddaniu się, ciekawa historia
Augusta Kaminskiego jednak
się nie kończy. Gdy dociera do
niego informacja, że żołnierze
niemieccy zostają wydani wojskom radzieckim, Kaminski postanawia zbiec. Udaje się to jemu i jednemu z członków jego
załogi. Jednak po pewnym czasie, kiedy kolega potrzebuje poKościół w Tworkowie
w słynne armaty przeciwpan- mocy medycznej, po raz drugi
z odbudowanym
cerne kal. 8,8 cm PaK 43 (po- przechodzi do niewoli ameryszczytem wieży – 2020 r.
tocznie: „Acht-Acht”). Co cie- kańskiej. Niestety istnieje pokawe – dokumenty dowództwa nowne ryzyko przekazania do
Wehrmachtu w żaden sposób
nie wspominają o wykorzystaniu bojowym tej jednostki
na terenie raciborszczyzny.
Tereny znane z 1939 r. przywołują u Kaminskiego wspomnienia. Jednak nie ma czasu na nostalgię, gdyż od razu
jednostka zostaje rzucona do
walk obronnych w rejonie Wojnowic i Bieńkowic. W Bieńkowicach August Kaminski w swoim
dzienniku wspomina Niedzielę
Wielkanocną: „Pierwsze Święto
Wielkanocne. Plutonowy Burger zginął. Wieczorem zmiana
pozycji. Od ludności cywilnej
otrzymujemy ciasto i kromki
chleba z kiełbasą.” W następprzez Częstochowę, Katowice, nych dniach oddziały 655 DyGłogów, Żagań, Żary, Jelenią wizjonu Ciężkich Niszczycieli
Górę, 29 marca 1945 r. znów
przybywa do Bogumina już jako starszy sierżant Wehrmachtu (Oberfeldwebel), dowódca 3
plutonu z 3 kompanii w 655 Dywizjonie Ciężkich Niszczycieli
Czołgów (Schwere Panzerjäger-Abteilung 655), odznaczony najwyższym odznaczeniem
wojskowym III Rzeszy – Krzyżem Rycerskim Krzyża Żelaznego (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes). Na stacji kolejowej w Boguminie rozładowały
się 3 plutony ciężkich niszczycieli czołgów – 17 pojazdów typu „Nosorożec” (niem.: Sd.Kfz.
164 „Nashorn”) uzbrojonych

niewoli radzieckiej. Stąd też
ponowna ucieczka Kaminskiego z obozu. Przez Bawarię dociera do Sprembergu gdzie zostaje schwytany przez Rosjan
i wielokrotnie przesłuchiwany.
Mimo że udało się mu uniknąć
niewoli w Związku Radzieckim,
Kaminski pozostaje w więzieniu w Niemczech Wschodnich
do 1952 r. Po opuszczeniu więzienia planuje ucieczkę do Niemiec Zachodnich, co skutecznie
zrealizował.
Pozostaje odpowiedzieć na
tytułowe pytanie: co łączy Kaminskiego i jego „Nosorożca”
z kościołem w Bieńkowicach
i Tworkowie? Jak wiadomo
obie świątynie mocno ucierpiały w wyniku walk w 1945 r. Wiadomo również, że obie kopuły
wież zostały zniszczone. Wieże
kościołów w czasie działań wojennych stanowiły na ogół ważne
obiekty strategiczne, ponieważ
z wysokości górnych kondygnacji idealnie można było obserwować całą okolicę i przekazywać

Prace remontowe przy wieży
kościoła w Bieńkowicach
prowadzone po zakończeniu działań
wojennych.
Ciężki niszczyciel czołgów
„Nosorożec” (Sd.Kfz. 164 „Nashorn”)
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3 pluton ciężkich niszczycieli
czołgów w szyku marszowym

Załoga: kierowca Lenigh, celowniczy Doll,
dowódca Kaminski, radiotelegrafista Ahlers,
ładowniczy Langut
REKLAMA

informacje o pozycjach i ruchach
wojsk przeciwnika. Podobnie
było na terenie naszych wiosek.
Faktem niezaprzeczalnym jest
to (potwierdzone również w dokumentach radzieckich), iż na
szczytach obu wież wojska radzieckie ulokowały swoje punkty
obserwacyjne. W Bieńkowicach
już 2 kwietnia 1945 r. po całkowitym zajęciu miejscowości przez
Rosjan (potwierdzają to dzienniki pułku strzeleckiego, który
zajął wieś), na wieży ulokował
się obserwator, który przez kilka
dni opisuje ruch wojsk niemieckich na terenie Tworkowa i okolic, szczegółowo opisując przemieszczanie się oddziałów na
odcinku Tworków - folwark Hanowiec i Tworków - las Urbanek.
Natomiast w Tworkowie kościół
na przestrzeni kilku dni przechodził kilkakrotnie z rąk niemieckich w radzieckie i odwrotnie (co tłumaczy ogromne zniszczenia budowli). Nowe światło
na sprawę rzucił dziennik bojowy starszego sierżanta Augusta Kaminskiego, który odnotowuje fakt zniszczenia wież obu
świątyń ze względu na ulokowany w nich punkt obserwacyjny wroga. „Nosorożec” pod dowództwem Augusta Kaminskiego oraz drugi niszczyciel z jego
plutonu 6 kwietnia 1945 r. oddał
kilka strzałów w wieżę kościoła
w Tworkowie niszcząc znajdujący się na jej szczycie radziecki
punkt obserwacyjny, natomiast
8 kwietnia 1945 r. pomiędzy godz.
16.00 a 18.00 niszczyciel Augusta
Kaminskiego likwiduje radziecki
punkt obserwacyjny na szczycie
wieży kościoła w Bieńkowicach
– obie kopuły runęły.

August Kaminski przed swoim
„Nosorożcem”

Po wielu latach udało się rozwiązać zagadkę zniszczonych
kopuł wież dwóch kościołów
i dzięki naocznemu świadkowi poznać prawdę dramatycznych wydarzeń okresu wojennej zawieruchy. Fakty te były
trudne do weryfikacji, ponieważ
po zdobyciu Bieńkowic wszyscy mieszkańcy, którzy przeżyli
działania frontowe zostali zmuszeni do opuszczenia wsi poza
linię frontu (w rejon Łubowic
i Sławikowa). Opuszczając wieś
wieża kościelna górowała nad
okolicą, a wracając już jej nie
było. Natomiast w przypadku
Tworkowa wieża runęła w czasie walk o miejscowość, kiedy
praktycznie nieliczni mieszkańcy, którzy pozostali przebywali
w piwnicach, natomiast większość mieszkańców opuściła
wieś przed rozpoczęciem walk.
Po 66 latach historia zatoczyła koło. August Kamiński 21
lipca 2011 r. pomimo sędziwego wieku i złego stanu zdrowia,
wraz z żoną i przyjaciółmi, od-

wiedził Bieńkowice. Spotkanie
to pozwoliło na bezpośrednie
potwierdzenie informacji zawartych w dzienniku bojowym.
Po wielu latach wrócił w rejon
walk w ramach podróży swoim szlakiem bojowym. Powróciły wspomnienia i ponownie
mógł zobaczyć odbudowane
i odrestaurowane wieże kościelne. August Kaminski zmarł
w Niemczech 15 sierpnia 2012 r.
w wieku 98 lat.

August Kaminski
w Bieńkowicach w 2011 r.

Michał Kroczek 06.2020
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NABÓR NA RACHMISTRZA
do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Od 15 czerwca do 8 lipca
2020 r. w urzędach gmin trwa
nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego
2020. Urzędy gmin w całej
Polsce rozpoczęły 15 czerwca
br. nabór na rachmistrzów do

Powszechnego Spisu Rolnego,
który będzie przeprowadzany
od 1 września do 30 listopada.
Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi,
zapraszamy do urzędu gminy,
nabór trwa do 8 lipca br.

powinni się zgłosić się do
Nabór kandydatów na rachurzędu gminy, gdzie podamistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy
ją swoje imię, nazwisko, adustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
res e-mail, numer telefonu
o powszechnym spisie rolnym
oraz informacje, o których
w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 wrzemowa w art. 20 ust. 1 ustaśnia 2019 r., poz. 1728).
wy PSR 2020.
Kandydaci na rachmistrzów 2. Kandydaci otrzymają od
urzędu gminy informacje
spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące wao dacie i miejscu szkolenia,
runki:
którego ukończenie z wyni1. są osobami pełnoletnimi;
kiem pozytywnym będzie
2. mieszkają na terenie danej
warunkiem koniecznym do
gminy;
uzyskania możliwości kwali3. posiadają co najmniej średfikacji na rachmistrza.
3. Kandydaci podczas szkolenie wykształcenie;
4. posługują się językiem polnia i egzaminu po szkoleniu
skim w mowie i w piśmie;
posługują się własnym urzą5. nie byli skazani za umyślne
dzeniem mobilnym z dostęprzestępstwo lub umyślne
pem do Internetu.
4. Egzamin po szkoleniu, o któprzestępstwo skarbowe.
Jak przebiega nabór na
rym mowa powyżej, będzie
rachmistrza spisowego do Porealizowany za pomocą apliwszechnego Spisu Rolnego
kacji internetowej.
5. O uzyskaniu statusu rach2020?
fikator będzie stanowił jeden
1. Kandydaci na rachmistrzów
mistrza decyduje liczba
z elementów uwierzytelniapunktów zdobytych przez
jących rachmistrza.
kandydata i kolejność zgło- 7. Rachmistrz terenowy będzie
szeń podczas naboru (ważdopuszczony do wykonywane w przypadku uzyskania
nia prac spisowych:
przez kandydatów jednako-  po przeszkoleniu z zakresu
ochrony danych osobowych
wej liczby punktów).
6. Rachmistrz jako funkcjonai otrzymaniu upoważnienia
do przetwarzania danych
riusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem
osobowych;
rachmistrza spisowego, któ-  po przeszkoleniu i pouczery otrzyma przed rozpoczęniu o istocie tajemnicy staciem prac spisowych. Identytystycznej oraz po złożeniu
REKLAMA

pisemnego przyrzeczenia
o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
8. Rachmistrz, po podpisaniu
umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego,
otrzymuje identyfikator oraz
urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane
zebrane od respondentów.
Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej urzędu gminy lub bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Postępowanie w momencie znalezienia

DZIKIEGO ZWIERZĘCIA LUB PTAKA
Jeśli znajdziemy dzikie
zwierzę lub ptaka bez widocznej opieki dorosłych osobników
bądź ranne dzikie zwierzę lub
ptaki nie zabieramy ich do domu! Natura rządzi się swoimi
prawami, w które człowiek nie
powinien ingerować.

OGŁOSZENIE

W pierwszej kolejności powinniśmy poinformować najbliższy Urząd Gminy, który
w porozumieniu z lekarzem weterynarii zdecyduje o dalszych
losach tych zwierząt.
Zgłoszenia proszę składać
pod numerem telefonów:

Urząd Gminy Krzyżanowice Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami
(32) 419 40 50 wew. 133 lub 142
(32) 419 53 09
tel. kom. 604 634 557

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Krzyżanowicach

REKLAMA

Usługi Projektowe Instalacji Sanitarnych
mgr inż Marta Nowak

PRZYJMIE DO PRACY DO OŚRODKA ZDROWIA W CHAŁUPKACH

Usługi projektowe w zakresie:

PIELĘGNIARKĘ

wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, c.o.
przyłączy wody, kanalizacji
przydomowe oczyszczalnie ścieków

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowe informacje udzielamy pod numerem telefonu

(32) 419-40-53

+48 605 438 147  martsprojekt@gmail.com NIP 639-19-90-049
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BIURO RACHUNKOWE
Sonia Sarnacka

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

REKLAMA

ROL CARS

MECHANIKA

POJAZDOWA

Roland Giertler
Tworków, ul. Główna 33
Tel.: 694 995 344
•
•
•
•

Geometria, rozrządy, sprzęgła
Hamulce układy zawieszenia
Naprawt główne i bieżące
Komputerowa diagnostyka wymiany:
olejów i filtrów
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KJB PREMIUM
Piotr Kaperstein

WYPOŻYCZALNIA

SPRZĘT OGRODNICZY BUDOWLANY
glebogryzarka · rębak do gałęzi
aerator, wertykulator · okrzesywarka
młot wyburzeniowy · zagęszczarka · betoniarka
młotowiertarka (SDS i SDS MAX) i inne
Tel.
573 311 439,
573 311 440

Tworków
ul. Raciborska 6A

e-mail: kjb.biuro@gmail.com
Transport krajowy i międzynarodowy
o masie całkowitej 3,5 t
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KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

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

Kwiaciarnia KRYSTYNA

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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
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Z bibliotecznej
półki

Czerwcowa oferta wydawnicza jest skierowana dla młodszych czytelników ale nie tylko. Z doświadczenia wiemy, że po
te książki sięgają również dorośli razem z dziećmi. To książki
z serii „Zaopiekuj się mną” autorstwa Holly Webb. Ta bestsellerowa seria ukazuje się nakładem Zielonej Sowy.
W serii tej mali miłośnicy zwierząt znajdą wyjątkowo ciepłe i wzruszające opowieści o niezwykłej przyjaźni dzieci z czworonogami, ale też o rodzinie, niesieniu pomocy i odpowiedzialności.

JAŚMIN, NIEŚMIAŁY KOTEK

Cudowna opowieść o półdzikim kotku przygarniętym przez dziewczynkę. Historia opowiada perypetie Jaśmina, urodzonego w opuszczonej stajni i jego oswajanie przez Ewelinę. Pokazuje jak ważne jest
by kotek, który wychował się na wolności, krok po kroku przywykał do
ludzi i zaczynał im ufać. Uczy, że cierpliwość i powtarzalne zachowania są kluczem do sukcesu by kociak nas pokochał i przestał się bać.
Urocza, dla dziewczynek, które marzą o kotku i chcą się co nieco powzruszać ale i dowiedzieć o początkach opieki. Ładne emocje, do zasypiania. Lektura dla dzieci i dorosłych.

Myśl
Staraj się być mądrzejszym od innych,
ale nie mów im tego.
Philip Chesterfield

Uśmiechnij się
Wychowawczyni w przedszkolu, podczas rutynowego, okresowego zebrania, zwraca
się do rodziców.
- Ja tam nie wnikam, czym się państwo zajmują w weekendy, ale w poniedziałek, podczas śniadania,
wszystkie dzieci stukają się kubeczkami z mlekiem.

Mąż do żony:
- Wiesz, coś niedobrze dziś spałem.
Na co żona:
- A bo ty cokolwiek robisz dobrze ?

BARI, WYMARZONY PIESEK

Kolejna część serii "Zaopiekuj się mną" napisana przez Holly Webb, opowiada znowu o małym piesku. "Bari, wymarzony piesek", to
właśnie główny bohater tej opowieści. Cała seria opowiada o różnych
zwierzętach, ale jakoś tak wyszło, że w większości bohaterami są psy.
Tym razem Bari, przepiękny spaniel, zaprzyjaźnia się z dziewczynką
o imieniu Laura. Ta właśnie pojechała z rodzicami na wakacje, gdzie
poznała tytułowego psiaka. Zauważyła, że jest on bardzo smutny i samotny. Zaczęła się z nim bawić, spędzali ze sobą bardzo dużo czasu.
Niestety wakacje mają to do siebie, że szybko się kończą... A jak skończy się historia przyjaźni między spanielem, a małą dziewczynką? Musicie koniecznie przeczytać.


- Ewuniu, ta sukienka kosztowała majątek, dlaczego ją kupiłaś ?
- Diabeł mnie skusił, szepcząc do ucha: kup ją,… kup ją, wyglądasz w niej świetnie !
- Nie mogłaś mu rozkazać, żeby odszedł ?
- Rozkazałam.
- I co?
- Powiedział, że z daleka wyglądam w niej jeszcze lepiej ?

KTO PRZYGARNIE NUTKĘ?

Bohaterką jest Łucja, która po przeprowadzce do nowego domu
czuje się bardzo samotna i przygnębiona. Pewnego dnia mała dziewczynka napotyka na ulicy rodzinę bezdomnych kotów. Dzięki nim Łucja
znowu zaczyna się uśmiechać – szczególnie dzięki jednej, najmilszej
kici, którą nazywa Nutka. Na każde zwierzątko czeka jakieś dziecko...
Ciekawa opowieść gdzie losy samotnego kotka i dziewczynki pragnącej istotki do kochania spotykają się. Książeczka uczy jakie potrzeby
mają dzieci i co skłonne są zrobić, aby swój cel osiągnąć. Rodzice uczą
się jak spojrzeć na swoją pociechę z ich perspektywy. Z całej fabuły
dziecko przenosi się w świat innych dzieci, a rodzic bardziej rozumie
potrzeby swego dziecka. Każdy wynosi coś innego, a przy okazji poprawiają się wzajemne relacje.

DOM DLA MOLI

Dzieci z amerykańskiej szkoły jadą na wycieczkę. Nauczyciel poucza dzieciaki, żeby
w czasie wycieczki odnosiły się do siebie poprawnie.
- Nie chcę słyszeć żadnych rasistowskich dowcipów. Wszyscy są równi bez względu na
kolor skóry. Dlatego umówimy się, że wszyscy są niebiescy. A teraz proszę wsiadamy
do autobusu. Jasnoniebiescy proszę do przodu, a ciemnoniebiescy do tyłu.

W swe czwarte urodziny dziewczynka pyta:
- Mamuniu, a skąd ja się wzięłam na świecie?
- Znaleźliśmy cię w kapuście, maleńka.
- W kapuście? W STYCZNIU?!
Natenczas wtrąca się tata:
- W kiszonej, córeczko, w kiszonej.


To opowieść o Ani, która spędza wakacje z małą siostrzyczką i brakuje jej koleżanek do wspólnych zabaw. Pewnego dnia na plaży poznaje
grupkę rówieśników i jest bardzo szczęśliwa, że może wspólnie z nimi
spędzać czas. Niespodziewanie na plaży pojawia się też szczeniaczek.
Widać, że jest bardzo samotny, zaniedbany i bardzo tęskni za prawdziwym domem i właścicielem.Ania wspaniale opiekuje się pieskiem. Mała
Moli wreszcie jest szczęśliwa i czuje się kochana. Ale czy dziewczynka
da jej nowy dom i już zawsze będzie się nią opiekować?

MAŁY CIEKAWSKI GUCIO

U Tosi w domu odbywa się remont. Jej ciekawski kotek zagląda
w każdy kąt. Kiedy Tosia jest w szkole, martwi się, że Gucio wpadnie
w tarapaty. Pewnego dnia złe przeczucia dziewczynki spełniają się.
Ciekawski kotek ucieka przez uchyloną furtkę i wskakuje do zaparkowanego przed domem samochodu. Samochód odjeżdża … Czy jeszcze
kiedyś zobaczy swoja ukochaną Tosię a Tosia swojego Gucia?

ŚNIEZKA, ZIMOWY LIS

Daj się porwać zimowej opowieści. „Śnieżka, zimowy lis" przenosi młodych czytelników w zimową scenerię Londynu, gdzie Kasia nawiązuje wyjątkową więź z lisicą i nadaje jej imię Śnieżka. Nie wszyscy
dorośli otaczający dziewczynkę podzielają jej zachwyt, a zwłaszcza jej
rodzice są temu przeciwni. Dlatego spotkania dziewczynki i dzikiego
zwierzęcia muszą odbywać się w tajemnicy, na przykład pod osłoną długiej zimowej nocy. Pewnego dnia Kasia podąża za swoją lisią przyjaciółką na wyprawę ulicami śpiącego miasta. Wycieczka ta nie jest krótką
przechadzką, lecz znienacka okazuje się wciągającą podróżą do odległych czasów, kiedy świat dookoła był zupełnie inny, choć również była
to mroźna zima. Wycieczka ta okazuje się podróżą do innego świata …

Liczba miesiąca
488.544,13 zł
Agnieszka Winiarczyk

- koszt zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Fabrycznej w Chałupkach

