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KOLEJNE DROGI TRANSPORTU

rolnego z dofinansowaniem

Katowice » Dwa odcinki
dróg dojazdowych do gruntów
rolnych zostaną przebudowane. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał
dofinansowanie na łączną kwotę 175.000,00 zł.
Wczoraj, tj. 9 lipca br. w Mu-

zeum Śląskim w Katowicach
na ręce wójta gminy Grzegorza Utrackiego zostały złożone dwie umowy na dofinansowanie dróg transportu rolnego w Krzyżanowicach. Umowy
zostały przekazane przez marszałka Województwa Śląskie-

go Jakuba Chełstowskiego oraz
członka zarządu Województwa
Śląskiego Beaty Białowąs. W ramach zadania zostaną przebudowane dwa odcinki o łącznej
długości 0,7 km.
(lukbor)

STRAŻ GRANICZNA DZIĘKUJE
Gmina Krzyżanowice » Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej ppłk
SG Tomasz Muszyński złożył
na ręce wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego
list gratulacyjny. Jest to podziękowanie dla przedsiębiorców
z branży gastronomicznej, którzy odpowiedzieli pozytywnie
na prośbę wójta i każdego dnia,
przez okres 11 tygodni w czasie
zamkniętych granic z powodu

epidemii, dowozili gorące posiłki dla pograniczników z przejścia Nowe Chałupki. Wójt gminy
dziękuje przedsiębiorcom – Restauracja REGE z Bieńkowic,
Przystanek Roszków z Roszkowa, Gościniec nad Strumykiem z Zabełkowa, Restauracja
Retro z Zabełkowa - za podjęty
trud, wysiłek i poniesiony koszt
w przygotowaniu i dowożeniu
posiłków na granicę.
(lukbor)

Wotum zaufania

i absolutorium dla Wójta
Gmina Krzyżanowice »
Radni Gminy Krzyżanowice
podczas XXI sesji jednogłośnie
zagłosowali za wotum zaufania
i udzieleniem absolutorium dla
wójta gminy Grzegorza Utrackiego.
Podczas czerwcowej sesji
Rady Gminy Krzyżanowice,
wójt gminy złożył sprawozdanie z wykonania uchwał i działalności, przedstawił „Raport
o stanie gminy Krzyżanowice
za rok 2019”. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami, m.in. w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Krzyżanowice oraz rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium wójtowi gmi-

ny Krzyżanowice za 2019 rok. zaufania i udzieleniem absoluNa sesji obecnych było 12 rad- torium z wykonania budżetu za
nych, 3 było nieobecnych. Ra- rok 2019.
(lukbor)
da Gminy jednogłośnie zagłosowała za przyznaniem wotum

„Inicjatywa sołecka” - podpisanie umowy
na Zagospodarowanie centrum wsi Owsiscze
Skrbeńsko » Gmina Krzyżanowice przystąpiła do kolejnej edycji Marszałkowskiego
Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. 21.07.2020 r., gmina uroczyście podpisała Umowę dotacji
w Ośrodku Kultury w Skrbeńsku. Jest to pomoc finansowa na
projekt pn. „Zagospodarowanie
centrum miejscowości Owsiszcze poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw”.
Zadanie polegać będzie na
zagospodarowaniu wolnej przestrzeni w centrum wsi Owsiszcze poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw. Teren stanowiący koncentrację
aktywnych instytucji wiejskich
takich jak prężnie działający

Klub Senior Plus, przedszkole, sala wykładowa do realizowania projektów transgranicznych, bliskość świetlicy
wiejskiej, remizy OSP, siedziby KGW Owsiszcze jest idealnym miejscem na stworzenie odpowiednio dostosowanej
i nowej infrastruktury służącej
aktywnemu spędzaniu czasu
wolnego rodzin z dziećmi, ale
również osób starszych, którzy tak chętnie w dzisiejszym
czasie ekspansywnie angażują
się w działania wolnoczasowe
– pozadomowe.
Nowo zagospodarowana
przestrzeń zawierać będzie
elementy infrastruktury parkowej i zabawowej. W ramach

zadania zamontowany zostanie
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz wykonana bezpieczna
nawierzchnia z płyt gumowych.
W zakres prac wchodzi także
posadowienie dwóch tablic/gier
edukacyjnych, dwóch metalowych ławek z drewnianymi listwami oraz kosza na śmieci.
W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia do poszczególnych
elementów zabawowo - edukacyjnych zakłada się budowę
chodnika z kostki brukowej. Dodatkowo pod istniejącą huśtawką przygotowane zostanie podłoże oraz wykonana bezpieczna nawierzchnia, amortyzująca i asekurująca użytkowników.
Całość terenu zostanie uporządkowana, tak by tworzyła estetyczną przestrzeń zagospodarowanego miejsca publicznego.
Celem jest kształtowanie ładu przestrzennego, w tym zagospodarowanie miejsca publicznego, istotnego z uwagi na dobro wspólne wszystkich mieszkańców.
Szacunkowy koszt całkowity realizacji zadania brutto:
81.913,46 zł w tym środki własne: 41.775,86 zł i dofinansowanie: 40.137,60 zł (Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji)
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zostało podzielone na dwa dni.
W pierwszym dniu na zaproszenie wójta Grzegorza Utrackiego przybył, m.in. minister środowiska Michał Woś, wicemarszałek województwa śląskiego
Wojciech Kałuża, wicekonsul RP
w Ostrawie Maria Kovacs, prezes zarządu stowarzyszenia Euroregionu Silesia Grzegorz Gryt,
przedstawiciele gmin partnerskich gminy Krzyżanowice, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń jak również wszystkie
osoby zaangażowane w dzieło
ratowania i zabezpieczenia ruin przed jej dalszą degradacją.
Po zachodzie słońca i uroczystym otwarciu wieży widokowej,

Wieża na ruinach

udostępniona dla zwiedzających
Tworków » Dla miłośników
historii, architektury i pięknych
widoków gmina Krzyżanowice
ma kolejną, wyjątkową atrakcję do pokazania. 10 lipca, po
poważnych pracach rewitalizacyjnych, udostępniono wieżę widokową wraz z ruinami zamku
w Tworkowie.
Oficjalne otwarcie miało miejsce w piątek, 10 lipca br., podczas
którego odbył się koncert Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice
pod przewodnictwem Krzysztofa
Fulneczka z udziałem solistów Natalii Tul i Kamila Klimek. Koncert można było wysłuchać na
gminnym profilu Facebook, dzięki transmisji na żywo.
Z racji na ograniczenia i bezpieczeństwo w związku z panującą dalej epidemią otwarcie

wszystkim gościom zaprezentowano iluminację świetlną ruin.
Następnego dnia odbyła się
druga część otwarcia na której zjawił się starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Podczas
drugiego dnia można było zobaczyć film z prac rewitalizacyjnych
czy dostać pamiątkową pocztówkę z pieczątką na której znajduje
się wieża widokowa, magnes czy
inne gminne gadżety.
Zamek w całości nie doczekał do naszych czasów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego obiekt został strawiony przez pożar, a następnie
zniszczony podczas działań
wojennych z 1945 roku, ślady
których dalej noszą zamkowe
mury. Dzieło odbudowy neorenesansowego zabytku podjęła
dopiero gmina Krzyżanowice,
która sukcesywnie prowadziła
prace zabezpieczającego ruin
przed dalszą erozją. Efekt tych
prac można już teraz podziwiać
Wieża widokowa wraz z ruinami zamku dostępna jest każdego dnia w godzinach od 10.00
do 19.00.
(lukbor)
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Zbiornik Racibórz Dolny

OFICJALNIE OTWARTY

z przekazaniem terenów pod
budowę zbiornika, jednak z każdym kolejnym rządem takich
zapewnień gmina nie otrzymała. Wójt gminy nie chce odpuścić, dlatego gmina będzie dalej
monitować.

Parametry techniczne:

 Poziom korony zapory
197,50 m n.p.m.
 Maksymalny poziom piętrze-

Gmina Krzyżanowice » Ma
chronić niemal 2,5 mln mieszkańców od Raciborza po Wrocław. Pomieści maksymalnie
185 mln m3 wody. Z początkiem
roku osiągnął swoją gotowość
do przyjęcia nadmiaru wody,
teraz został oficjalnie otwarty.
Wczoraj, tj. 30.06 br., m.in.
z udziałem ministra żeglugi i gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka i ministra środowiska
Michała Wosia przecięto wstęgę
na Zbiorniku Racibórz Dolny.
Oznacza to, że prace budowlane
na polderze zostały zakończone
i obiekt oficjalnie został otwarty. Obok przedstawicieli władz

i parlamentarzystów w uroczystości wzięły udział zaproszone
lokalne samorządy w tym Gmina Krzyżanowice, którą reprezentował wójt gminy Grzegorz
Utracki. Podczas otwarcia żadna z gmin, które oddały tereny
pod budowę zbiornika, nie została poproszona o przemowę.
Zbiornik Racibórz Dolny
mieści się w granicach województwa śląskiego, na terenach
należących do miasta Raciborza, gminy Kornowac, Lubomia, Gorzyce oraz Krzyżanowic. Obiekt zajmuje powierzchnię 2626 ha z czego dwie gminy
– Lubomia (1060 ha) i Krzyża-

nowice (966 ha) przekazały najwięcej terenów pod budowę polderu. Na budowanym zbiorniku
najbardziej skorzystała gmina
Lubomia, która zyskała, m.in. na
przeniesieniu wsi Nieboczowy
z terenu zbiornika do nowej lokalizacji. Mimo, że rolnicy z naszej gminy utracili wiele terenów pod uprawę, a gmina przychody wynikającego z podatków,
mieszkańcy oraz władze nigdy
nie protestowali, ani nie próbowali wstrzymać prac budowlanych.
Wójt gminy od 9 lat stara się,
od władz państwowych, uzyskać rekompensatę w związku

Długa i Zachodnia ukończone
Tworków » Dobiegła końca inwestycja prowadzona na
ulicy Długiej i Zachodniej. Na
przeprowadzenie prac gmina
Krzyżanowice otrzymała dofinansowanie z programu Funduszu Dróg Samorządowych.
Środki zostały Gminie przyzna-

ne we wrześniu 2019 r. Wtedy też
zastępca wójta Wolfgang Kroczek odebrał promesę z rąk
wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka.
Przebudowana została
część ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Raciborską i Ogrodową

na długości 535 m i część ul. Zachodniej od skrzyżowania z ul.
Długą do skrzyżowania z DK 45
o długości 278 m.
Dofinansowanie ze środków
Funduszu wyniosło: 898.051,29 zł
Całkowity koszt inwestycji:
1.605.869,05 zł

nia – 195,20 m n.p.m
 Objętość wody przy maksymalnym piętrzeniu – 185
mln m3
 Maksymalna powierzchnia
zwierciadła wody- 26,3 km2
 Długość całkowita zapór
ziemnych – 22,4 km
 Maksymalna wysokość zapór ziemnych – 11,1 m.
(lukbor)
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Absolwenci 8 klas gminy Krzyżanowice

Cwik Aleksandra, Cwik Stephan, Daszkiewicz Emilia, Daszkiewicz Magdalena, Dominiak Piotr, Korczok Olivia, Laube
Szymon, Markgraf Natalia, Modlich Tomasz, Mrowiec Dominik, Mruszczyk Niklas, Pawlik Dorota, Rode Jakob, Sztuka
Natalia, Zebrała Weronika
Wychowawca klasy: Magdalena Lenort

Absolwenci klasy 8 SP Chałupki:
Bańczyk Dawid, Burdzik Wiktor, Cimała Natalia, Ciuraj Natalia, Czekała Oliwia, Gera Paweł, Gorywoda Roksana, Jamróz
Mateusz, Kania Szymon, Klimża Paweł, Klimża Szymon, Koloska Wiktoria, Pawlus Monika, Pocztowska Martyna, Smołka
Sandra, Smuda Sara, Wolnik Oliwia, Wycisk Paweł, Zieliński Szymon, Fojcik Wiktoria.

SP Tworków: Wojciech Damek, Emilia Domalewska, Klaudia Drajok, Suzie Grud, Marta Huptaś, Paweł Ignatzy, Filip
Kalisz, Alicja Konieczny, Julia Konik, Alicja Korczok, Elżbieta Krzykała, Dawid Nieboj, Kacper Ottlik, Julia Suchanek, Vivien
Wądołowska, Jacek Widera, Natalie Wystyrk, Emilia Zawadzka
Wychowawcy: mgr Justyna Wojda, mgr Ewelina Miensopust

Tobiasz Farana, Kacper Felerski, Fabian Karapulka, Natalia Klon, Jakub Kogut, Mateusz Madeja, Marcin Niedziela, Marta
Niedziela, Julianna Wodara, Tobiasz Urbańczyk, Natalia Szulik, Emilia Solich , Filip Sedlaczek, Filip Rybarz

Bielan Patrycja, Bugla Jakub, Fichna Michał, Karnówka Katarzyna, Kegel Emilia, Komor Julia, Krupa Ewelina, Krupa
Radosław, Kruppa Marek, Luleczka Simona, Riedel Natalia, Siwoń Łukasz, Skoczylas Olivia, Stępień Wojciech,
Szczygielski Kacper, Wróbel Maja, Żaczek Nikola

Grzibek Fabian, Hanslik Dominika, Krupa Weronika, Kuśka Olivier, Minkina Aleksandra, Pawlik Kamil, Rubacki
Szymon, Stromska Emilia, Stuchły Wiktoria, Studniczek Kacper, Taborska Julia, Targacz Agata, Ulman Michał, Warchoł
Maksymilian, Wilner Mateusz
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Trudny i pracowity

SEZON TANECZNY

Marzec, kwiecień, maj i czerwiec to miesiące festiwalowe
kiedy Uśmiech zbiera żniwo
swojej całorocznej pracy. Reprezentacja Uśmiechu zdążyła
zadebiutować nowymi układami
w Międzynarodowym konkursie zespołów mażoretkowych
„O Bohumínské Srdce”. Profesjonalnie zorganizowana przez
Czeskich organizatorów impreza dała nam szansę do zweryfikowania nowego programu
i zaowocowała w konfrontacji
z czeskimi i polskimi zespołami pierwszymi i jak się okazało ostatnimi w startach na żywo
sukcesami:
 Pierwsze miejsce - „Cyberpunk” podium pom seniorki.
 Pierwsze miejsce – „Bal na
królewskim dworze” podium
pom kadetki.
 Pierwsze miejsce – „Meksykańska impresja” oraz „Nagroda główna” za najwyższy
punktowy wynik całego konkursu (103,8) Maxi Uśmiech.
REKLAMA

 Drugie miejsce – „Pokemon”
mini formacja pom juniorki.
 Drugie miejsce – „Tamagotchi” mini formacja pom seniorki.
Ten sezon był trudny i specyficzny. Podczas ścisłych obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa Uśmiech
brał systematyczny udział w zajęciach gimnastycznych i tanecznych w trybie zdalnym. Co dawało szansę do trzymania dobrej
formy sportowej oraz poczucie
więzi zespołowej w oczekiwaniu
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na lepsze czasy. Jedyną okazją
do rywalizacji stały się alternatywne festiwale online- organizowane dla solistek i duetów rodzeństw na które przesyłało się
filmiki z nagraniem prezentacji tanecznych przygotowanych
zgodnie z ideą „zostań w domu”.
Prezentacje grupowe można
było zgłaszać w oparciu o materiały z ubiegłego sezonu lub jak
w przypadku naszego zespołu,
tegorocznego startu w Międzynarodowym festiwalu „Bohuminske Srdce”. Wyniki udziału
w festiwalach online przedstawiamy poniżej.
Pierwszym radosnym akcentem w dobie odwołanych
wszelkich imprez stały się nasze wysokie lokaty na festiwa- Udział w festiwalu Białobrzelu „1 Polish Dance Home Cup”, ski E-Dance show w Gdańsku
który odbył się już 9 kwietnia.
zaowocował:
 kadetka Paulina Siegmund,  Pierwszym miejscem Maxi
 juniorka Emilia Suchanek,
Uśmiechu za układ „Meksy seniorka Julia Tomaszek,
kańska Impresja” w katego oraz gold seniorka Sara Cyrii freestile 30 +.
con zdobyły pierwsze miej-  Drugim miejscem kadetek
za układ „Bal na dworze krósca w kat. Cheerleaders.
lewskim” w kat. pom -show,
Wyniki Festiwalu Dance@Ho-  Drugim miejscem solistki
Julii Tomaszek w kat. Inne
me Solo Cup by Aplauz Markloformy 16+,
wice poznałyśmy 15 maja i tak:
 Paulina Siegmund - pierw-  Drugim miejscem solistki Pauliny Siegmund w kat.
sze miejsce w kategorii pom
Inne formy 9 -11 lat,
kadetki starsze,
 Drugim miejscem solistki
 Emilia Suchanek - pierwsze
Sary Cycon w kat. 30+,
miejsce w kategorii pom ju Trzecim miejscem solistki
niorki,
 Julia Tomaszek - pierwsze
Anny Wiszkony w kat. Inne
Formy 16+,
miejsce w kategorii pom se Trzecim miejscem duetu
niorki starsze,
 Anna Wiszkony - drugie miejAnny Wiszkony i Julii Tomaszek w kat. Inne Formy 16+,
sce w kategorii pom senior Wyróżnieniem solistki Emilii
ki starsze,
 Marta Organiściak - trzecie
Suchanek w kat. Inne formy
miejsce w kategorii pom se12 -15 lat,
niorki starsze,
 Wyróżnieniem duetu Elizy
 Amelia Fojcik - trzecie miejFilip i Julii Cycon w kat. Inne
Formy 9-11 lat.
sce w kategorii pom seniorki
młodsze,
 Weronika Solich - czwarte Festiwal Małej Sceny w Kuźni
miejsce w kategorii pom Raciborskiej - był okazją do
kolejnej konfrontacji naszych
seniorki młodsze,
 Julia Cycon - piąte miejsce solistek z solistkami i Rozw kategorii pom kadetki starsze, tańczonymi Rodzeństwami
 Eliza Filip - szóste miej- z całej Polski.
sce w kategorii pom kade-  Pierwsze miejsce - Julia Tomaszek w kategorii Osobotki starsze,
 Sara Cycon - wyróżnienie
wość Sceniczna pom seniorki starsze,
w kategorii Grand Senior.
 Pierwsze miejsce - Roztańczone Rodzeństwo Dominika
i Daniela Burger,
 Drugie miejsce - Anna
Wiszkony w kategorii Osobowość Sceniczna pom seniorki starsze,
 Drugie miejsce – Amelia
Fojcik w w kategorii Osobowość Sceniczna pom seniorki młodsze,
 Drugie miejsce - Emilia Su-



chanek w kategorii Osobowość Sceniczna pom juniorki starsze,
Drugie miejsce - Sara Cycon
w kategorii Osobowość Sceniczna Grand Senior,
Drugie miejsce - Roztańczone Rodzeństwo Emilia
i Lena Gorzalnik,
Trzecie miejsce - Roztańczone Rodzeństwo Hanna i Krystyna Staniczek,
Czwarte miejsce - Marta Organiściak w kategorii Osobowość Sceniczna pom seniorki starsze,
Czwarte miejsce - Weronika Solich w kategorii Osobowość Sceniczna pom seniorki młodsze,
Czwarte miejsce - Paulina
Siegmund w kategorii Osobowość Sceniczna pom kadetki starsze,
Czwarte miejsce - Roztańczone Rodzeństwo Patrycja
i Aleksandra Płaczek
Piąte miejsce - Julia Cycon
w kategorii Osobowość Sceniczna pom kadetki starsze.

 Wyróżnienie – Emilia i Lena
Gorzalnik,
 Wyróżnienie – Dominika
i Daniela Burger.

III Ogólnopolski E-Festiwal TAŃCA, którego organizatorem była Agencja Artystyczna
„BRAVO” oraz Stowarzyszenie

Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku 13 czerwca stał
się ostatnią okazją do rywali
zacji w tym sezonie gdzie ocenie jurorów podaliśmy filmik
nowego układu seniorek „Cyberpunk”- otrzymując drugie

miejsce w kategorii Inne Formy powyżej 15 lat.
D
 zięki otrzymanym w czerwcu nominacjom do akcji Ga
szynchellenge wszystkie grupy
Uśmiechu z zaangażowaniem
wykonały zadanie oraz wsparły potrzebującego mieszkańca

Gminy Krzyżanowice.
Mamy nadzieję że przyszły
sezon będzie bardziej przy
chylny dla działalności naszej
tanecznej rodziny i będziemy
mogli rozwijać naszą taneczna
pasję oraz godnie reprezento31 maja nastąpiło rozstrzy- wać Gminę Krzyżanowice.
gnięcie VI Festiwalu Tańca
Online Power Dance organiNabór do Mini Uśmiezowanego przez Pałac Mło- chu odbywać się będzie we
dzieży w Katowicach przed- wrześniu w każdy poniedziastawicielki Uśmiechu zgłoszo- łek od 15:30-16:45. Zapraszane w KATEGORII RODZIN- my dziewczynki w wieku od
NEJ zdobyły:
5-7 lat do siedziby zespołu
 Drugie miejsce – Sara i Ju- w Tworkowie przy ul. Zamlia Cycon,
kowej 48.


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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GORĄCA KREW
w tworkowskiej remizie OSP

Tworków » Blisko 12 litrów
krwi pozyskano w akcji organizowanej przez miejscowych
druhów oraz klub HDK PCK
przy KWK Anna w Pszowie. 32
osoby zgłosiły się w akcji oddania krwi, która przeprowadzona
została w remizie OSP Tworków.
Jak zwykle krew została pobrana przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. lość pozyskanej KP to 11,700 ml.
(lukbor)
(zdj. Damian Matioszek)

W AKCJI za wsparcie, pomoc, wspólną zabawę i podjęcie wezwania. Spotykamy się
z ogromną życzliwością i pomocą wielu ludzi dobrej woli, ludzi
o wielkich sercach.
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, otwarte serca.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar, który uświadamia nam, że jest wokół mnóstwo
osób, na które możemy liczyć.
Dajecie naszej całej rodzinie
bardzo dużo siły i optymizmu
Musimy wierzyć w ten cud,
że choroba naszego dziecka
odejdzie, że skończy się wszystko co było złe. Nadejdą dni piękne i spełnią się marzenia Jacka.
A WY WSZYSCY nam w tym
pomagacie!
DZIĘKUJEMY BARDZO
Kasia, Wiesiek,
Wojtek i JACEK Widera

Cała Gmina w akcji dla Jacka Widery
Gmina Krzyżanowice » Po
całej Gminie rozeszła się akcja
#GaszynChallange, która została zainicjowana przez strażaków
z OSP Gaszyn. Wyzwanie polegające na wykonaniu 10 pompek, opcjonalnie 10 przysiadów,
dotyczy szczytnego celu. W ten
sposób przeprowadza się zbiór-

kę na konkretne dziecko. Urząd
Gminy w Krzyżanowicach jako pierwszy z naszego regionu otrzymał nominację w wyzwaniu i to właśnie wójt gminy
Grzegorz Utracki zdecydował
się przeznaczyć zbiórkę w akcji na Jacka Widery z Tworkowa. Wójt do akcji nominował ko-

KOCHANI,
Od pewnego czasu śledzimy
działania lokalnej społeczności
(i nie tylko) w temacie „pompowania” dla naszego syna Jacka Widera. Jak wielkie było nasze zaskoczenie i radość , kiedy
pewnego czerwcowego dnia na
(lukbor) facebook’u ukazał nam się film

lejne jednostki z naszej gminy
i w ten sposób, po jakimś czasie,
wyzwanie rozniosło się na całą
Gminę. Udział w niej wzięły sołectwa, jednostki organizacyjne
gminy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i organizacje.

Wędkarze rywalizowali
O PUCHAR WÓJTA GMINY

Tworków » W niedzielą 26
lipca br. na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice zorganizowane przez koło PZW 109
Krzyżanowice.
W zawodach uczestniczyło 34
zawodników. Zwycięzcy udało
się złowić ryb o łącznej wadze
11 100 gram. Nie wszystkim dopisało szczęście, jednemu zawodnikowi nie udało się w ogóle
złowić ryby. Puchary ufundował
Wójt Gminy Krzyżanowice.
1. miejsce - Strączek Mateusz
2. miejsce - Skatuła Dawid
3. miejsce - Oczadły Jan

przedstawiający podjęcie zadania „gaszynchallange” przez
pracowników naszej gminy. Za
nim kolejne nagrania i zbiórki.
Co jedna to bardziej ciekawa
i oryginalna
Składamy serdeczne
podziękowania WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ
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RACIBÓRZ - TWIERDZA KTÓREJ NIE BYŁO…
31 marca 1945 r. wojska radzieckie wchodzące w skład 60 Armii zajęły Racibórz. Walki o miasto od dawna owiane są mitami. Ciężkie boje o Festung
Ratibor (twierdza Racibórz) to z pewnością kolejny mit, który powielany jest do dnia dzisiejszego. Czy Racibórz formalnie ogłoszony był twierdzą? – tego
nie da się jednoznacznie potwierdzić w dokumentach, jednakże na mapach sztabowych niemieckiej Grupy Armii Środek (Heeresgruppe Mitte) Racibórz nie jest oznaczany jako twierdza (tak jak dla przykładu Głogów czy Wrocław).
Wojska radzieckie 1 Frontu
Ukraińskiego z rejonu rybnickiego dotarły w okolice Raciborza pod koniec stycznia 1945
roku. Zajęto kolejne miejscowości na linii: Rybnik-Rudy-Kuźnia
Raciborska i następne w dniach
28-29 stycznia sforsowano Odrę w rejonie Łubowic. 8 lutego
Rosjanie przeprowadzili kolejne natarcie i doszli do Dębicza.
W tym czasie ogłoszono w Raciborzu obowiązkową ewakuację. Atak ten na przedpolach
miasta powstrzymały jednostki 97 Dywizji Strzelców Bawarskich (97 Jäger-Division).
W związku z realnym zagrożeniem zajęcia miasta na dowódcę
obrony Raciborza został prawdopodobnie powołany generał
porucznik (Generalleutnant)
Gustav Hundt – dowódca 1 Dywizji Strzelców Narciarskich (1
Skijäger-Division). Są to tylko
przypuszczenia, na które nie ma
potwierdzenia w dokumentach
niemieckich. Sama dywizja walczyła w ostatnich dniach marca
1945 na północ od Opawy, gdzie
również generał Gustav Hundt
zaginął (21.04.1945 r.).

Generalleutnant Gustav Hundt

Z końcem stycznia działania I Frontu Ukraińskiego zostały wstrzymane na co wpływ
w głównej mierze miało: odkryte flanki na obu stronach, duże straty ponoszone przez wojska radzieckie oraz konieczność
wzmocnienia przyczółku w Łubowicach.
Kolejny atak nastąpił 15
marca z rejonu przyczółku Cisek - Łubowice. Głównym zadaniem było natarcie w kierunku
zachodnim na Prudnik z jednoczesnym manewrem oskrzydlającym rejon Raciborza. W dniu
28 marca oddziały radzieckie
przecięły drogę Racibórz - Głubczyce i doszły do Samborowic.
Droga ta była głównym szlakiem ewakuacyjnym na zachód
z rejonu Raciborza. W rejonie
Samborowic i Wojnowic doszło
do większej potyczki pancernej
zakończonej dużymi stratami
po obu stronach. Pod koniec
marca z rejonu Polskiej Cerekwi pierwsze oddziały radzieckie dotarły do Miedoni, a następnie przez Proszowiec weszły do
centrum miasta.
Z archiwalnych dokumentów
wynika, że główne walki odbyły

się na przedpolach miasta, natomiast sam Racibórz został po
prostu zajęty bez jakichkolwiek
walk. Nieliczne oddziały niemieckie stacjonujące w mieście
widząc skuteczny atak oskrzydlający wojsk radzieckich po
prostu wycofały się w kierunku Studzienna-Sudół, oddając
miasto praktycznie bez walki.
Przebieg frontu i walk pod
względem strategicznym również zaprzecza faktowi ustanowienia Raciborza twierdzą.
Priorytetem dla dowództwa
wojsk niemieckich była obrona ostrawskiego okręgu przemysłowego, który stanowił niezmiernie ważne zaplecze przemysłu zbrojeniowego, tym samym zupełnie bez większego
sensu było wiązać znaczne siły
do obrony miasta, które było już
praktycznie okrążone i nie stanowiło punktu o większym znaczeniu militarnym. Postanowiono wojska radzieckie zatrzymać
na linii rzek Odry i Psiny.
Zapewne rangę do miasta
twierdzy oraz opowieści o heroicznych i krwawych walkach
wykreowali powojenni polscy
oraz radzieccy autorzy i historycy, nie potwierdzając jakimikolwiek dowodami swoich wywodów. Niewątpliwie na publikacje opisujące temat w latach
PRL-u wpłynęła mocno działająca i wszechobecna propaganda.
Dzisiaj, na podstawie różnych
wiarygodnych źródeł, można jednoznacznie stwierdzić że było
zupełnie inaczej… Zarówno wojskowe dokumenty radzieckie jak
i niemieckie tylko wzmiankują
o zdobyciu lub utracie miasta,
a tym bardziej nie mówią nic
o twierdzy jaką rzekomo miał
być ustanowiony i przygotowany do tego celu Racibórz. Wracając do powojennych publikacji
doby PRL-u opisujących walki
o Racibórz - przykładem autorów tego okresu jest Damian
Tomczyk, który w swojej pracy
„Przełamanie linii Odry w 1945
r.” z 1976 r. opisuje (a raczej powiela wcześniejsze, niczym nie
poparte stwierdzenia) bohaterskie walki czerwonoarmistów
o Racibórz. Wspomina o twierdzy opasanej kilkoma liniami
transzei, rowów przeciwczołgowych, pól minowych, zwałów, barier i zasiek z drutu kolczastego.
W mieście miano wznieść duże
ilości żelbetonowych schronów
bojowych połączonych tunelami, kopuł stalowych oraz słupów przeciwpancernych, domy
przekształcić w punkty oporu
z wykutymi otworami strzelniczymi i ulokowanymi działami
przeciwpancernymi w piwnicach, ulice miano zaminować.
Jak pisze dalej Tomczyk miasta miały bronić specjalnie wyszkolone do walki o duże miasta jednostki Wehrmacht oraz
Waffen SS, około 3000. Wspomina
on o radzieckim ciężkim artyleryjskim ostrzale punktów oporu „na wprost”, pociskami nawet kalibru 203 mm (takie dzia-

Propagandowe zdjęcie mające przedstawiać
walki czerwonoarmistów na rynku
w Raciborzu. Ujęcie z całą pewnością
wykonane już po zajęciu miasta

ła faktycznie były w Raciborzu
w składzie radzieckiej 24 Dywizji Artylerii Przełamania ale
z pewnością nie były użyte na
dużą skalę). Tylko podczas samego szturmu na miasto miało
zginąć około 1500 żołnierzy niemieckich, a reszta ewakuować
miała się przez Sudół i Tworków
w Sudety. Armia Czerwona miała stracić około 1000 żołnierzy...
Tak wysokie straty w ludziach
nie mają pokrycia w dokumentach ani w faktycznych mogiłach które pozostały w Raciborzu po zakończeniu działań wojennych. Jak można wyczytać
z raportów wojsk radzieckich
(szczególnie oddziałów z pierwszej linii frontu), większość z nich
mówi o zajęciu miasta z marszu i skupieniu się oddziałów na
natychmiastowym zdobywaniu
miejscowości ościennych oraz
szybkim marszu w kierunku południowym.
W zajęciu miasta brała udział
między innymi 322 Dywizja

strzelecka ze składu 60 Armii,
która 02.04.1945 r. zajęła również Bieńkowice.
Fragmenty oryginalnych
dzienników bojowych 322 Dywizji Strzeleckiej z 31.03.1945 r.:

Dziennik bojowy 1085
Pułku Strzeleckiego 322
Dywizji Strzeleckiej:

Po odparciu kontrataku nieprzyjaciela pułk przystąpił do
natarcia i o godz. 3.00 zajął miasto Racibórz oraz przesuwał się
na południowe obrzeża miasta.
Pułk kontynuując natarcie tego samego dnia zajął najpierw
Studzienną, a następnie Sudół.
Z marszu przystąpił do zdobycia Bieńkowic ocierając się
o pierwsze domy wsi od strony
północnej.

Dziennik bojowy 1087
Pułku Strzeleckiego 322
Dywizji Strzeleckiej:

Nieprzyjaciel wykazywał silną aktywność ogniową wspar-

tą czołgami w rejonie wzgórza
197,5 w Bieńkowicach. Pułk
wraz z 2 batalionem 886 Pułku Artyleryjskiego o godz. 5.00
zajął południowy rejon Raciborza, po czym przeszedł na drugą linię działań dywizji. O godz.
11.00 pułk zajął pozycje obronne na południowo zachodnim
obrzeżu Sudoła. O godz. 20.00
pułk otrzymał rozkaz rozpoczęcia natarcia na wschodnie
obrzeża Bieńkowic, dojścia do
północnego brzegu cieku Cyna, umocnienia pozycji i zajęcia
wschodnich obrzeży Bieńkowic.
O godz. 21.00 pułk rozpoczął natarcie w kierunku na wschodnie
obrzeża Bieńkowic. Około godz.
22.30 znajdował się w rejonie
północnej skarpy wzgórza 197,5.

prowadził natarcie i żołnierze
doszli na pozycję około 800 m na
południe od miejscowości Sudół kontynuując natarcie w kierunku południowym pomiędzy drogami: Sudół - Bojanów
i Sudół - Bieńkowice. Sztab pułku zlokalizowano w Sudole.
Jednym z nielicznych oddziałów mających bronić Raciborza
(a raczej próbować spowolnić
marsz oddziałów radzieckich
u boku nielicznej grupy członków Volkssturmu) były oddziały grupy bojowej „Schumacher”
(od nazwiska dowódcy) z 18
Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych SS Horst Wessel (18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel). Grupa bojowa Schumacher
składała się z batalionu „Grill”
Dziennik bojowy 1089
złożonego z części 40 pułku grenadierów pancernych SS; baPułku Strzeleckiego 322
talionu „Dittmann” złożonego
Dywizji Strzeleckiej:
Oddziały pułku kontynuowa- z różnych części dywizji oraz
ły natarcie i o godz. 12.00 zajęły batalionu „Reutzel” złożonego
Racibórz. Pułk w dalszym ciągu z części 39 pułku grenadierów

Fragment mapy sytuacyjnej Grupy Armii Środek (Heeresgruppe Mitte) – 30.03.1945r., wieczorem.
Zaznaczone wycofanie linii frontu w rejonie Raciborza
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Uwaga rolnicy! W terminie
od 01 września do 30 listopada
2020r. rozpocznie się powszechny spis rolny.
W jakim celu będzie przeprowadzane badanie?
Spis rolny jest realizowany
co 10 lat, aby zbadać kondycję
gospodarstw rolnych w Polsce
i móc porównać je z danymi z innych krajów. Od wyników powszechnego spisu rolnego zależy w jakiej wielkości Polska
otrzyma z Komisji Europejskiej
dopłaty do rolnictwa.
W spisie rolnym zbierane będą dane dotyczące m.in. użytkowania gruntów, powierzchni
zasiewów, nawożenia, środków
ochrony roślin, pogłowia zwierząt
gospodarskich, budynków gospodarskich i maszyn rolniczych.
Powszechny spis rolny w całym kraju zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada, a rolnicy dane powinni podać według stanu na dzień
OGŁOSZENIE

1 czerwca 2020 r. Udział w powszechnym spisie rolnym jest
obowiązkowy.
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
 osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 osób prawnych;
 jednostek organizacyjnych
niemających osobowości
prawnej.
W przypadku gospodarstw
rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem
rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych
i więcej, a także gospodarstwa
o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy
specjalne produkcji rolnej.
Rolnicy będą mogli udzielić
informacji o gospodarstwach
rolnych poprzez:
 Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplika-

cji, która będzie dostępna na
tej stronie internetowej;
 Telefonicznie – dzwoniąc na
infolinię spisową pod numer
22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie
telefonicznym,
Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie
bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
Rolniku, Twoje dane są
u nas bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.
Następnie na ręce właściwego

Przetłumaczony tekst rozkazu Józefa Stalina wydanego z okazji zdobycia
Raciborza i Nowej Cerekwi. (pierwotnie opublikowany w „Wolność. Gazeta
Frontowa dla ludności Polski“ nr 77, z dnia 01.04.1945 r.)

pancernych SS i innych jednostek dywizji. Jak relacjonował
później Dittmann: „Batalion
był słaby, codziennie zmieniał
skład. Jednego razu maiłem do
dyspozycji grupę porozrzucanych żołnierzy z armii, ci jednak przy najbliższej okazji wracali do swoich jednostek lub po
prostu znikali”. Bataliony/grupy
bojowe „Dittmann” i „Reutzel”
dotarły 24/25.03.1945 r. w rejon
Raciborza, ale skierowano je do
Pietrowic Wielkich. Natomiast
batalion „Grill” 29.03.1945 r. został włączony do obrony Raciborza. 30.03.1945 r. do batalionu
„Grill” ulokowanego w Raciborzu dotarł konwój ciężarówek
ze wzmocnieniem. „9 bateria
18 pułku artylerii SS ze swoimi
działami kalibru 10,5 cm wspierała ze swoich pozycji na zachód
od Raciborza działania wojsk
niemieckich w mieście i w kierunku zachodnim”. Do wsparcia walk obronnych w Raciborzu wykorzystana miała zostać
również 4 kompania 40 pułku
grenadierów pancernych SS
z działkami przeciwlotniczymi kalibru 2 cm (2 cm FlaK).
31.03.1945 r. oddziały 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel wycofały się najpierw w rejon nasypu
kolejowego w Studziennej a następnie w kierunku Borucin –
Krzanowice.
D I E G E H E I M E N TA GESBERICHTE DER
DEUTSCHEN WEHRMACHTSFÜHRUNG - LAGE
OST (OBERKOMMANDO DES
HEERES) – 31.03.1945 r. - (tajne
meldunki sytuacyjne dowództwa wojsk lądowych – sytuacja
wschód (Główne Dowództwo
Armii)): „Na Śląsku główny ciężar walk skupiał się w rejonie
Raciborza. Miasto utracono
po ciężkich walkach”. - jedyna
wzmianka o utracie Raciborza
w raportach Głównego Dowództwa Armii. Stwierdzenie „ciężkich walk” w tym dokumencie
zapewne również posiadało
podłoże propagandowe, gdyż
niekorzystna byłaby informa-

cja o oddaniu bez walki jednego z najważniejszych w latach
40-tych XX wieku miasta na
Górnym Śląsku.
Po zajęciu miasta miało dopiero nastąpić najgorsze. Znacznych zniszczeń zabudowy dokonała Armia Czerwona już po całkowitym przesunięciu się frontu. Fakt ten potwierdzili nawet
uciekinierzy z Bieńkowic, którzy schronili się w budynku rodziny w Raciborzu - Starej Wsi.
Z ich relacji wynika, iż zostali
poinformowani przez radzieckiego oficera o konieczności
natychmiastowego opuszczenia budynku, gdyż: „...miasto za
pół godziny zostanie spalone...“
. „Widzieliśmy żołnierzy radzieckich, którzy budynek po budynku, jeden za drugim podpalali. Te piękne sklepy, te wszystkie towary, wszystko się paliło.
Wszystkie budynki od Starej Wsi
w kierunku rynku – wszystko
płonęło. Musieliśmy uciekać do
Grzegorzowic. Wszystko w mieście zniszczyli dopiero Rosjanie”. Inna osoba z Bieńkowic
wspomina: „Racibórz nie był
zniszczony po przejściu frontu.
Po ewakuacji do Grzegorzowic
Rosjanie przydzielili nas do grupy poszukującej i gromadzącej
użyteczne rzeczy w opuszczonych budynkach w Raciborzu.
Głównie poszukiwaliśmy ubrań
w mieszkaniach. Pracowaliśmy
przy obecnej ulicy Mickiewicza.
Dopiero po dokładnym splądrowaniu miasta Rosjanie podpalili
Racibórz”. Po przesunięciu się
frontu na południe Racibórz stanowił ważne zaplecze lazaretowe, logistyczne i komunikacyjne
dla oddziałów Armii Czerwonej.
Jak pisze Georg Gunter w pracy
pt.: „Letzter Lorbeer”: „...po 10
dniach Racibórz był martwym
miastem”. Reszta dokonała się
podczas „odbudowy” Raciborza
prowadzonej już przez władze
polskie. Najpierw nastąpiła rozbiórka przepięknej raciborskiej
starówki z wywozem materiału
i socrealistyczna odbudowa architektury miasta.

Gmina Krzyżanowice
Kolorystyka herbu (CMYK):
1. ramka, pień drzewa i krzyż - kolor brązowy C-0,M-72,Y-83, K-79
2 tło niebieskie - C-100,M-30,Y-0, K-6
3. tło czerwone - C-0,M-100,Y-90, K-0
4. tło żółte - C-0,M-30,Y-94, K-0
5. tło zielone - C-100,M-0,Y-79, K-27
6. orzeł, wieża, kłos - C-0,M-11,Y-47, K-0
7. korona drzewa - C-100,M-0,Y-79, K-27

komisarza spisowego składają
pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że
będę wykonywać swoje prace na
rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką
zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Kontakt

Bieżące informacje o spisie
rolnym dostępne są na stronie
internetowej: https://spisrolny.
gov.pl/. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym
w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223
Kraków, tel. +48 12 42 02 050
e-mail: sekretariatuskrk@stat.
gov.pl
Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym. Spiszmy się,
jak na rolników przystało!
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PSY AGRESYWNE
Gmina Krzyżanowice przypomina o obowiązku uzyskania
zezwolenia na utrzymywanie
psa rasy uznawanej za agresywną. Dotyczy to następujących
ras psów:
1. amerykański pit bull terrier;
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3. buldog amerykański;
4. dog argentyński;
5. pies kanaryjski (Perro de
Presa Canario)
6. tosa inu;
7. rottweiler;
Wzór wniosku o wydanie ze8. akbash dog;
9. anatolian karabash;
zwolenia na utrzymywanie psa
10. moskiewski stróżujący;
rasy uznawanej za agresywną
11. owczarek kaukaski.
oraz dodatkowe informacje
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Częstochowie
reprezentowany przez dyrektora Piotra Dobosza zaprasza
wszystkich zainteresowanych
Rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb - nie powierzam ciężkich prac".
Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, rolników oraz domowników żyjących
w gospodarstwie rolnym, obejmujących zakres działania OR
KRUS w Częstochowie.
Główną ideą akcji prewencyjnej jest promowanie wykazu
czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać
dzieciom poniżej 16 roku życia.
Dyrektor Piotr Dobosz, poprzez aktywne podejmowanie
kolejnych działań prewencyjnych w formie Konkursu Fotograficznego zwraca szczególną
uwagę na zagrożenia związane
z pracą rolniczą oraz zachęca
do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Naszym celem jest zwrócenie
uwagi na możliwości kreatywnego i bezpiecznego spędzania
wakacji z dziećmi w gospodarstwie rolnym, zacieśniania rodzinnych więzi i odnajdywanie
pasji w trudach codziennych
obowiązków.
Zadaniem konkursowym jest
wykonanie zdjęcia w dobrej rozdzielczości i jakości, obrazującego w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie, a zaraREKLAMA

OGŁOSZENIE

można uzyskać w Urzędzie
Gminy Krzyżanowice, w pokoju 3-4, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice.

OGŁOSZENIE

Z każdych wakacji przywozimy pamiątki takie jak pocztówki, muszelki, breloki i wiele
różnych innych gadżetów. Wygląda jednak na to, że tegoroczne lato większość z nas spędzi
w domu. Sądzimy jednak, że
to nie problem. Tym bardziej,
że nasza gmina oferuje wiele
atrakcji przyrodniczych, architektonicznych, rekreacyjnych
i sportowych.
Można tutaj doskonale wypocząć nie wyjeżdżając z domu.
W związku z tym postanowiliśmy ogłosić konkurs plastyczny pn. „Pamiątka z wakacji spędzonych w Gminie KrzyżanowiOGŁOSZENIE

zem pomysłowo spędzać czas 3. wyślij do nas…
w gospodarstwie rolnym pod- 4. …i wygraj atrakcyjne nagrody!
czas wakacji.

Kreatywny Rolniku, jeśli
lubisz ciekawe wyzwania:

Na zgłoszenia czekamy do
04 września 2020 r. Regulamin
1. Pokaż dziecku jak można konkursu oraz wszelkie inforspędzać wakacje w gospo- macje: Roksana Kmiecik: roksadarstwie,
na.kmiecik@krus.gov.pl; 34 378
2. zrób oryginalne i twórcze 85 19.
zdjęcie,

ce” - zaprojektuj, wykonaj, przyślij. Konkurs jest skierowany do
wszystkich mieszkańców i gości, niezależnie od wieku, którzy
są zafascynowani gminą Krzyżanowice oraz do tych, którzy
wciąż na nowo odkrywają ciekawe miejsca i bogactwo przyrodniczo-kulturowe tej ziemi.
Być może, właśnie wam, dawno chodzi po głowie pomysł na
pamiątkę z wakacji spędzonych
w swojej miejscowości, być może
chcielibyście pokazać swój pomysł, umiejętności i znajomość
różnych technik plastycznych.
Zapraszamy - zaprojektuj ga-

dżet/pamiątkę, wykonaj, przyślij
lub przynieś do biura GZOKSiT
w Tworkowie lub do dowolnej
świetlicy w gminie Krzyżanowice.
Zachęcamy do wykorzystania wszelkich dostępnych
technik od rysunku po haft, decoupage, quillinę, rzeźbę, glinę, wosk, mydło, makramę, masę plastyczną oraz
wszystkiego co tylko przyjdzie
Wam do głowy i wpadnie w ręce. Ufamy, że będzie ciekawie.
Dla zwycięzców są przewidziane ciekawe nagrody, a prace będzie można podziwiać podczas
wystawy pokonkursowej.
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REKLAMA

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

REKLAMA

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

Redaktor naczelny: Łukasz Bordo
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
Skład: Fabryka Informacji Sp. z o.o.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów oraz
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
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Usługi Projektowe Instalacji Sanitarnych
mgr inż Marta Nowak

Usługi projektowe w zakresie:
wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, c.o.
przyłączy wody, kanalizacji
przydomowe oczyszczalnie ścieków

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

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
Wakacje trwają, urlopy w pełni, wyjazdy za granicę, wyjazdy
w Polsce ale też bardzo często ogródki czy działki. A to miejsca i czas poczytać dobrą książkę. Dlatego na lipiec proponujemy naszym Czytelnikom najnowsze propozycje wydawnicze.

półki

LILIOWE OPIUM - JULIA GAMBROT

„Liliowe opium” to druga książka w dorobku literackim Julii Gambrot.
To niebywale klimatyczna, intrygująca i nieoczywista historia z medycyną w tle. Ponosi czytelnika od samego początku do końca. Czyta się
z zapartym tchem i śledzi losy bohaterów. Czytelnik analizuje wydarzenia, spekuluje różne rozwiązania, a ponadto zachwyca się rodzinnymi
tajemnicami, które zapewniają wiele wrażeń i emocji! Autorka zadbała
o szczegółowe opisy, które oprócz tego, że pobudzają naszą wyobraźnię, to również pozwalają w pełni wyobrazić sobie wszystkie rozgrywające się wydarzenia. Julia Gambrot z niebywałą dokładnością odtwarza
ubiegłą atmosferę i klimat, tak abyśmy mogli w zupełności zanurzyć się
w ukazanym świecie.

KOBIETA NA KRAWĘDZI - SAMANTHA M. BAILEY

Jeden dzień, dwie kobiety i spotkanie, które zmienia wszystko. Morgan
od zawsze chciała mieć rodzinę. Niestety jej plany legły w gruzach wraz
z samobójczą śmiercią Ryana. Tragedia, której doświadczyła i podejrzenia o współudział w defraudacjach męża spowodowały, że została całkiem sama, nie mogąc liczyć na wsparcie, nawet ze strony najbliższych
jej osób. Nicole natomiast to silna, pewna siebie założycielka i dyrektor
naczelna świetnie prosperującej firmy. Ma kochającego męża i wiedzie
życie o jakim zawsze marzyła. Niestety nie może uwolnić się od ciążącego na jej sumieniu traumatycznego wydarzenia z przeszłości. W momencie gdy zostaje matką, dawne dzieje dają o sobie znać sprawiając,
że Nicole zaczyna popadać w obłęd. Pewnego dnia, z pozoru dwie całkowicie różne i obce sobie kobiety spotykają się na peronie metra. Nicole przekazuje maleńką
Quinn w ręce zszokowanej Morgan, a następnie rzuca się pod nadjeżdżający pociąg. Co tak naprawdę się wydarzyło? Czy można było zapobiec tragedii?

PRAWDZIWE KOLORY - KRISTIN HANNAH

„Prawdziwe kolory” to skłaniająca do refleksji, poruszająca powieść Kristin Hannah, autorki bestsellerów z listy „New York Timesa”. W charakterystycznym lekkim stylu tworząc niezapomniane postaci, opowiada
historię trzech sióstr, których dotychczasowy stabilny świat rozpada się
na kawałki z powodu zazdrości, zdrady i nieoczekiwanych namiętności,
które przynosi życie. Cudowna ale bardzo bolesna historia szaleńczej
miłości rdzennej Amerykanki z pół krwi Indianinem. I mimo to, że nie
mówimy o zamierzchłych czasach, trudno wśród rodziny i otoczenia bohaterki znaleźć kogoś, kto nie miał z tym problemu i akceptowałby Dallasa, mimo jego szczerej i nieopisanej miłości. Zważywszy jeszcze na
jego przeszłość i rodzinną tragedię, jaką przeżył w dzieciństwie i która
odcisnęła na nim swoje piętno, nikt nie wróżył im szczęśliwego związku.
Siostry, bardzo wcześnie straciły matkę i postanowiły trzymać się zawsze razem, bo takie było matki ostatnie życzenie przed śmiercią. Nie było to jednak takie proste. Wychowywane przez despotycznego ojca nie nauczyły się kochać, nie do końca wiedziały,
czego pragną w życiu i zawsze musiały liczyć się ze skostniałą hierarchią w rodzinie, w której
bardziej liczyło się, „co powiedzą ludzie”, niż wzajemne więzi. Żadna z sióstr nie grzeszyła także szczerością, a to przecież podstawa.

MIŁOŚĆ I INNE OBSESJE - LIANE MORIARTY

Główny temat – stalking. Świetnie obrazuje nie tylko, jak takie prześladowanie wpływa na ofiarę, ale również odkrywa psychiczne zakamarki
osoby ogarniętej obsesją. Moc podświadomości i zawód hipnoterapeuty.
Książka przybliża nam jak to wszystko działa i jak wielka moc tkwi w nas
samych. Świetny obraz rozwoju związku. Od pierwszego zachłyśnięcia,
pełni szczęścia, aż po irytację koniecznością pójścia na kolejny kompromis i podporządkowaniem własnego życia pod inne. Temat śmierci,
żałoby, a także macierzyństwa. Na przykładzie zmarłej żony Patricka
i porzuconej Saski narrator zastanawia się nad różnicami pomiędzy tak
różnym zakończeniem związku. Różnym? A może akurat dziwnie podobnym? Wszystko to ubrane jest w rewelacyjny, lekki i zabawny styl, tak że
książka nie przytłacza tematami, ale dobrze je sygnalizuje i zmusza do
zastanowienia. Postacie są świetnie oddane psychologiczne, nie tylko stalkerka, ale i eteryczna
Ellen. To książka warta przeczytania.

Myśl
Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.
Cyceron

Uśmiechnij się
Kolonie. Dzieci całą gromadką grzecznie grają w piłkę pod czujnym okiem pani wychowawczyni, która raptem zwraca uwagę na jednego chłopczyka, zachowującego się
inaczej niż reszta. Podchodzi więc do niego i z miłym uśmiechem mówi:
– Nie, nie stój tak, gdy cała reszta biega sobie z piłeczką! Pobiegaj z nimi, baw się ładnie! Proszę bardzo! Już, już! Dołącz do grupy!
– Ale proszę pani, nie, nie, ja nie mogę…
– Jak to nie możesz?! Co to ma znaczyć?! Dlaczego?!
– No bo ja jestem bramkarzem…

Państwo wyjechali. Pies jest sam w domu. Dzwoni telefon, pies podnosi słuchawkę
i mówi:
– Hau.
– Słucham?
– Hau!
– Halo! Kto przy telefonie?! Nic nie rozumiem!
– HAU!
– Ależ bardzo proszę wyraźniej!!!
– H jak Halina, A jak Adam, U jak Urszula: H-A-U!!!

Małżeństwo przy herbatce. Żona czyta gazetę i wzdycha:
– No, popatrz. Piszą tutaj, że woda podrożała.
– No, nareszcie! – ucieszył się mąż. – Najwyższy czas, żeby i abstynentom dobrali się
do kieszeni!

Gabinet dentystyczny. Pacjent w najdroższym garniturze, ze złotym rolexem wielkości
talerzyka na przegubie, spinkami z diamentami jak wiśnie, ze stojącymi obok dwoma
ochroniarzami o byczych karkach. Dentysta prosi na fotel i każe otworzyć usta. Patrzy, zagląda, wreszcie mówi:
– Ale w czym mogę panu pomóc? Bo tu same tylko złote zęby, diamentowe koronki…
Coś niesamowitego! Czego pan ode mnie oczekuje???
– Sam pan widzi, doktorze, jak to wygląda – odpowiada pacjent. Alarm chciałbym założyć…

Koledzy rozmawiają na rybach:
– …no i wtedy powiedział, że będę zarabiał dwa tysiące na rękę.
– Co ty na to?
– Odpowiedziałem mu: dobrze, ale ja mam dwie ręce…

TYSIĄC NOCY BEZ CIEBIE - FEDERICO MOCCIA

Sofia postanawia uporządkować swoje życie. Wraca do Rzymu do męża.
Jednak ten związek nie ma przyszłości, zwłaszcza kiedy Sofia odkryje,
że Andrea ją oszukiwał. Kobieta wyrusza na światowe tournée. Tymczasem ktoś bardzo zakochany podąża śladami Sofii... Co z tego wyniknie?
Taka gratka dla niepoprawnych romantyków i nie tylko. Powieść ukazana jest z różnych perspektyw i od czasu do czasu funduje zapowiadane przez nagłówki, przeskoki czasowe bądź te dotyczące miejsc rozgrywanej akcji. Historia niesie ze sobą wyjątkowy klimat podniosłości,
a zarazem wydaje się tak bardzo życiowa. Piękno muzyki, która czaruje
wdziękiem zostaje skontrastowane z brutalnymi obliczami codzienności, ale i z tą ich niosącą nadzieję odsłoną. Są trattorie, popijane lampki
wina, jest przyjemna aura dająca wrażenie zapalonych świec. W wyniku czego książka jest romantyczna, ale nie przesłodzona. Stonowana ilość wzlotów i upadków
daje poczucie wiarygodności.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
1867
liczba osób, która odwiedziła wieżę widokową na Ruinach Zamku w Tworkowie
w pierwszą niedzielę (12 lipca br.) po jej oficjalnym otwarciu.

