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O KANALE

Odra – Dunaj – Łaba w Chałupkach
Chałupki » Projekt kanału łączącego Odrę
z Dunajem wkroczył na kolejny etap realizacji.
Konsultacje zakończone i teraz czas na analizę
i wybór najlepszego wariantu przebiegu
kanału. Przedstawiciele polskiego i czeskiego
rządu omawiali warianty i sposób współpracy
przy realizacji projektu, m.in. na szczycie wieży
widokowej na Granicznych Meandrach Odry.
Czytaj na stronie 3
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Konsul Generalny RP

w Ostrawie z wizytą
w gminie Krzyżanowice
Krzyżanowice » O projektach i dalszej współpracy na pograniczu polsko-czeskim rozmawiano na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach.
Wczoraj, tj. 17 września
wójt Grzegorz Utracki w Urzędzie Gminy Krzyżanowice gościł Konsula Generalnego RP
w Ostrawie Panią Izabelę Wołłejko-Chwastowicz. Podczas spotkania wspólnie z Starostą partnerskiej gminy Silherovice Radkiem Kaňa omawiano wspólne
projekty polsko-czeskie oraz rozmawiano o dalszej współpracy
i realizacji wspólnych przedsięwzięć na pograniczu. Spotkanie
było też dobrą okazją aby pokazań Pani Konsul ostatnią, wspólną realizację projektu polsko-czeskiego gminy Krzyżanowice
z partnerską gminą Silherovice, czyli udostępnieniem wieży
widokowej na Ruinach Zamku
w Tworkowie.
(lukbor)

CZAS NA EMERYTURĘ

Pożegnaliśmy wieloletniego

pracownika Urzędu Gminy
Krzyżanowice » Na zasłużoną emeryturę udał się Maksymilian Lamczyk – inspektor ds.
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W poniedziałek 7 września oficjalnie
został pożegnany przez wójta
gminy Grzegorza Utrackiego
wraz z kierownictwem i pozostałym personelem urzędu gminy. Wójt w imieniu całego urzędu ale również mieszkańców
i organizacji pozarządowych
podziękował panu Maksymilianowi za zaangażowanie, dobrą współpracę ze społeczeństwem, organizacjami i jednostkami OSP gminy Krzyżanowice
oraz służbę przez 45 lat na rzecz
Urzędu i gminy Krzyżanowice.
Pan Maksymilian rozpoczął służbę w urzędzie gminy
w 01.09.1975 roku na stanowisku instruktora ds. budownictwa. Od 18 czerwca 1990 r. do 31
grudnia 2006 r. pełnił zaszczyt-

ną funkcję zastępcy wójta. Był
przewodniczącym w Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1997 roku. Do 27 sierpnia 2020 r. służył
Gminie na stanowisku inspektora ds. obronnych, obrony cywil-

nej i zarządzania kryzysowego.
Teraz pozostaje nam życzyć
panu Maksowi wszystkiego dobrego na emerytalnej drodze
i rozwijania swoich pasji i celów dotąd niezrealizowanych.
(lukbor)

Wizyta Pani Senator Krystyna Maisik
w Gminie Krzyżanowice nowym sołtysem Bolesławia
Tworków » Z roboczą wizytą
do gminy Krzyżanowice przybyła Pani senator Ewa Gawęda,
którą ugościł wójt gminy Grzegorz Utracki. Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych
projektach i inwestycjach realizowanych i planowanych na
terenie gminy. Była to też dobra
okazja do pokazania ruin zamku
i wieży widokowej w Tworkowie.
(lukbor)

Bolesław » Wczoraj na zebraniu wiejskim w Bolesławiu
mieszkańcy sołectwa wybrali
nowego sołtysa, którym została Krystyna Maisik. Wójt gminy Grzegorz Utracki pogratulował Pani Krystynie oraz życzył
owocnej współpracy i działań
na rzecz lokalnego samorządu
i społeczeństwa. Pani Krystyna
od wielu lat jest członkiem Rady
Sołeckiej oraz aktywną działaczką na rzecz sołectwa Bolesław.
(lukbor)
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O kanale Odra – Dunaj – Łaba w Chałupkach
Dokończenie ze str. 1
17 września w Chałupkach
wójt gminy Grzegorz Utracki ugościł przedstawicieli polskiego i czeskiego rządu, którzy
przyjechali rozmawiać o współpracy w realizacji projektu budowy kanału łączącego Odrę
z Dunajem. Rząd Polski reprezentowała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa, stronę

czeską reprezentował wiceminister transportu Jan Sechter.
Przed konferencją przedstawiciele polskiego i czeskiego rządu wraz z wójtem gminy
spotkali się na Granicznych Meandrach Odry, gdzie na szczycie
wieży widokowej zaprezentowano wariant zachodni przebiegający przez gminę Krzyżanowice. W pięknych okolicznościach
przyrody i przy pięknych widokach wójt gminy przedstawiał

argumenty za budową wariantu zachodniego. Gmina Krzyżanowice posiada duży węzeł
kolejowy w Chałupkach, łączący dwie linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym, połączenie autostradowe z węzłem „po
sąsiedzku” oraz tereny, które
mogłyby posłużyć do budowy
portu przeładunkowego. Jak
tłumaczył dalej wójt - ta opcja
nie byłaby konkurencją, np. dla
Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, które rozwój ma
gwarantowany przez położenie przy autostradzie A1, lecz
byłaby dopełnieniem i rozwinięciem całej infrastruktury logistycznej w naszym regionie. Z racji pominięcia Granicznych
Meandrów Odry przy realizacji
projektu kanał nie jest zagrożeniem dla obszarów Natury 2000,
ale może być nawet kolejnym
fundamentem pod rozwój turystyki w regionie. Dla porównania Kanał Gliwicki służy również jako trasa dla promów turystycznych.

Konferencja z udziałem mediów, zarówno polskich jak i czeskich, była podzielona na dwie
części. Rozpoczęła się po stronie polskiej na starym przejściu
granicznym Chałupki – Bohumin. Podczas konferencji na której obecni byli przedstawiciele
wszystkich samorządów, któ-

rych projekt budowy kanału dotyczy, padły deklaracje, zarówno ze strony polskiej jak i czeskiej, o pełnym zaangażowaniu
się i współpracy przy realizacji
przedsięwzięcia jakim jest budowa kanału, który w przyszłości połączy Dunaj, Odrę i Łabę,
a czeskiej stronie da dostęp do

portu w Szczecinie drogą wodną, śródlądową. Następnie konferencja przeniosła się na stronę czeską do Bohumina, gdzie
zaprezentowano też inne warianty budowy kanału.
(lukbor)
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WYRÓŻNIENIE DLA CENTRUM
Integracji i Aktywności Społecznej w Rudyszwałdzie
Warszawa » Nowo wybudowany obiekt, który służy strażakom, radzie sołeckiej, dzieciom i całej społeczności lokalnej z Rudyszwałdu i gminy
Krzyżanowice został zauważony
przez komisję ogólnopolskiego
konkursu „Modernizacja Roku
& Budowa XXI wieku”.
W tym roku odbyła się 24
edycja konkursu, której celem
było nagrodzenie najlepiej przeprowadzonych modernizacji budynków oraz nowych obiektów,
które łączą w sobie funkcjonalność z oryginalną i schludną architekturą. Gmina Krzyżanowice do tegorocznego konkursu
wystawiła Centrum Integracji
i Aktywności Społecznej w Rudyszwałdzie, którego budowa
zakończyła się w zeszłym roku. Po internetowym głosowaniu gminny obiekt dostał się do
finału konkursu, gdzie do oceny przystąpiło Jury złożone ze
specjalistów z dziedziny budownictwa i architektury. Komisja
konkursowa odwiedzała po kolei każdy z finałowych obiektów.
Już wtedy Jury było pod ogromnym wrażeniem budynku CIiAS

w Rudyszwałdzie.
Gala podczas której zaplanowano rozdanie nagród odbyła
się wczoraj, tj. 23 września na
Zamku Królewskim w Warszawie. Na uroczystości nagrody
wręczali, m.in. Grzegorz Puda
sekretarz stanu Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej
oraz Dorota Cabańska główny
inspektor nadzoru budowlanego. CIiAS z Rudyszwałdu w finale konkursu otrzymał wyróż-

nienie w kategorii ‘Nowy Obiekt’
dla inwestora (gmina Krzyżanowice), projektanta (WAND II
firma projektowo-budowlana
Nowa Wieś) oraz budowniczego (Przedsiębiorstwo Usługowe
BORBUD Sp. z o. o. Racibórz).
Nagrody odebrał wójt gminy
Grzegorz Utracki.
Link do transmisji on-line: https://www.youtube.com/
watch?v=AXHnmKA75RY

Więcej zdję
www.krzyz ć na:
anowice.pl
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DZIĘKUJĄC ZA ŻNIWA
– dożynki w sołectwach gminy Krzyżanowice
Gmina Krzyżanowice »
Pracy w gospodarstwie rolnym
nigdy nie brakuje, ale to właśnie teraz zakończył się sezon
najcięższych robót - żniwa. Za
urodzaj i pomyślność podczas
tegorocznych zbiorów podziękowali w sołeckich dożynkach.
Z powodu epidemii w tym
roku nie odbyły się Gminne

Sołectwo Nowa Wioska

Dożynki, jednak każde sołectwo obchodziło święto plonów.
Uroczystości kościelne w sołectwach były celebrowane bez
zmian - Bogu należy podziękować za plony. Kościoły odświętnie udekorowane płodami rolnymi, piękne korony dożynkowe,
tradycyjne ludowe stroje. Gdyby nie obowiązek zakrywania

nosa i ust oraz zachowanie dystansu to wszystko wyglądałoby zupełnie normalnie. Podczas
uroczystości nie mogło zabraknąć gospodarzy dziękujących za
pomyślny rok przedstawicieli
samorządu, stowarzyszeń i organizacji.
(lukbor)
fot. naszraciborz.pl, UG

Sołectwo Tworków

Sołectwo Owsiszcze

Sołectwo Chałupki

Nowy Rok Szkolny w nowych realiach

Automaty do dezynfekcji w każdej szkole
Gmina Krzyżanowice »
Rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z wytycznymi
związanymi z sytuacja epidemiologiczną w kraju, w każdej z placówek oświatowych
z terenu gminy Krzyżanowice obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa, dlatego
we wszystkich placówkach rozpoczęcie Roku Szkolnego wyglądało zupełnie inaczej. Było
pasowanie pierwszoklasistów,
tyty, apel, krótkie przedstawienia, ale wszystko z zachowaniem odpowiedniego dystansu
i w maseczkach. Obostrzenia
w placówkach wprowadzone są
z powodu panującej epidemii koronawirusa. Dodatkowo gmina

zakupiła dla wszystkich szkół
i przedszkoli, bezdotykowe automaty do dezynfekcji, aby zapewnić łatwiejszą i skuteczniejszą dezynfekcję rąk. Pomimo
wszystkich zasad bezpieczeństwa dzieci cieszyły się z powrotu do szkoły – do normalnych
zajęć bez zdalnej nauki w domu i do swoich znajomych ze
szkolnych ławek.
(lukbor)
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PRAJZSKÁ RALLYE 2020
Tworków » Zabytkowe pojazdy przejechały przez gminę
Krzyżanowice w rajdzie pruskim.
Jeden z punktów kontrolnych
rajdu zlokalizowany był przy Ruinach Zamku w Tworkowie.
Wczoraj, tj. 12 września br.
z przygranicznego Kravaře ruszyła 18 edycja międzynarodowego rajdu sportowo-orientacyjnego pojazdów zabytkowych
Prajzská Rallye z elementami
jazdy konkursowej zorganizowana przez Auto Moto Club
Kravaře oraz Muzeum Chuchelná. Po raz kolejny trasa wyścigu
przebiegała przez gminę Krzy-

żanowice, gdzie wyznaczony był
jeden z punktów kontrolnych
rajdu. Tym razem były to Ruiny
Zamku w Tworkowie.
Rajd rozpoczął się o 11:00
w Kravaře i prowadził pętlą kolejno przez Bolatice, Kobeřice,
Rohov, Strahovice, Chuchelná,
Krzanowice, Borucin, Bolesław,
Tworków, Owsiszcze, Píšť, Zavada, Bohuslavice, Dolní Benešov,
Zábřeh by zakończyć się metą
ponownie w Kravaře. W rajdzie
wzięła udział rekordowa liczba
pojazdów od czeskich i polskich
miłośników zabytków.
(lukbor)
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Konkurs na pamiątkę z wakacji

ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY
Na początku wakacji został
ogłoszony konkurs plastyczny pt.
„Pamiątka z wakacji spędzonych
w Gminie Krzyżanowice”- zaprojektuj, wykonaj, przyślij. Inspiracją do ogłoszenia konkursu była panująca sytuacja epidemiologiczna, z powodu której
większość z nas urlop spędziła
w domu. Ze względu na to, że
nasza gmina oferuje wiele atrakcji przyrodniczych, architektonicznych, rekreacyjnych i sportowych nie był to zbyt wielki problem, a raczej pretekst do jeszcze lepszego poznania zasobu
naszej małej ojczyzny. Odzew na
zaproszenie do udziału w konkursie, wśród naszych mieszkańców, był całkiem spory. Do końca
sierpnia wpłynęło wiele ciekawych prac, które niejednokrotnie zaskoczyły pomysłowością
i sposobem wykonania. Autorzy
prac wykorzystali różne techniki
oraz materiały. W sposób bardzo
oryginalny nawiązali do naszych
zasobów przyrodniczych i kulturowych, charakterystycznych

miejsc naszej gminy, a także do
jej historii.
Część prac może być prototypem do seryjnie produkowanych
pamiątek, które można było by
kupić w sklepikach z pamiątkami. Do takich prac należą figurki
„Zimorodka” i „Bobra” umieszczone na kawałku kory, rzeźba
herbu gminy w drewnie, zakładki do książki, zamek namalowany na kamieniu, przestrzenna
wieża widokowa w Chalupkach,
ręcznie malowane widokówki,
talerze z widokiem zabytków
gminy, sowy wykonane metodą
Quillingu, haft wieży, poduszka
z widokiem wieży, lawendowa
mysz, ręcznie wykonane mydełka, piernikowe serca podkładki
wykonane metodą decoupage
oraz wiele innych prac.
Jury konkursu Małgorzata
Humeniuk – nauczyciel plastyki, Bernard Adamczyk – artysta plastyk, Brunon Chrzibek
– przewodniczący Rady Gminy
Krzyżanowice, animator społeczno-kulturalny, nagrodziło

Amelia Zganiacz

Małgorzata Tomas

prace, które wyróżniały się spo- „Zakładka do książki”; Paulina
śród innych oraz najbardziej od- Paloch, 9 lat, świetlica w Chapowiadały założeniom konkursu. łupkach, „Dekoracja - Meandry
Odry”; Paweł Kania, 10 lat, świeLaureaci konkursu:
tlica w Chałupkach „Dekoracja
W Kategorii wiekowej 3 – Zamek na kamieniu”;
– 6 lat: Amelia Zganiacz, 5 lat,
W kategorii wiekowej: 11
świetlica w Chałupkach, praca – 16 lat: Paweł Tomas, 12 lat,
pt. „Bóbr”; Patrycja Szweda, 6 świetlica w Chałupkach, delat, świetlica w Chałupkach, pra- koracja pt. „Zimorodek”; Magca pt. „Ozdobny talerz”;
dalena Grzegorczyk, 14 lat,
W kategorii wiekowej: 7 – świetlica w Zabełkowie, praca
10 lat: Oliwia Wuwer, 9 lat, świe- przestrzenna „Wieża widokowa
tlica w Chałupkach, praca pt. w Chałupkach”; Karolina Klon,

13 lat, świetlica w Zabełkowie,
praca pt. „Widokówka”;
W kategorii wiekowej:
17+: Małgorzata Tomas, świetlica w Chałupkach, dekoracja
ścienna „Chałupki” – wyróżnienie pierwszego stopnia; Klub
Senior Plus w Owsiszczach , dekoracja „Sowy”; Klaudia Grzegorczyk, świetlica w Zabełkowie,
haft „Wieża widokowa na Meandrach Odry”; Gizela Bugla,
Tworków., „Lawendowa Mysz”;
Kategoria: praca rodzinna:
Michał Swoboda, Tworków, „Rzeźba herbu gminy Krzyżanowice”;
Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.
Autorzy wyróżnionych prac
otrzymają dyplomy oraz zestawy materiałów promocyjnych

i nagrody rzeczowe. O terminie ich odbioru poinformujemy
laureatów drogą telefoniczną.
Biorąc pod uwagę ogromy
potencjał twórczy tkwiący w naszych mieszkańcach, mamy nadzieję, że w przyszłym roku zorganizujemy kolejną edycje konkursu.
Zapraszamy do obejrzenia prac w Centrum Kultury
w Tworkowie oraz reportażu
zdjęciowego
Przygotowała:
Sabina Ciuraszkiewicz
Starszy specjalista ds.
kultury

Michał Swoboda
Oliwia Wuwer

Paulina
Paloch

Klub Seniora Plus
w Owsiszczach
Karolina Klon
Magdalena
Grzegorczyk
Paweł Kania

Gizela Bugla

Paweł Tomas

Klaudia Grzegorczyk

Patrycja Szweda
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Jarmark staroci na Granicy
Chałupki » Po wiosennej
przerwie powrócił Jarmark na
Granicy, czyli kiermasz staroci,
który jest już wyczekiwanym
wydarzeniem zarówno przez
wystawców jak i poszukiwaczy
cennych przedmiotów.
Jarmark na Granicy, wpisany w coroczny kalendarz wy-

darzeń gminy Krzyżanowice,
przyciąga do siebie ogrom wystawców z przeróżnymi – pięknymi, błyszczącymi, odnowionymi, a czasem zardzewiałymi
i nietypowymi – przedmiotami.
Ilość eksponentów rośnie wprost
proporcjonalnie do tłumów odwiedzających kiermasz na sta-

rej granicy pomiędzy Chałupkami a Bohuminem. Tym razem
nie było inaczej, choć miejsca do
prezentacji swoich skarbów było
znacznie mniej w związku z prowadzoną inwestycją na granicy
- budowa Centrum Górnej Odry.
Kiermasz staroci po raz kolejny cieszył się wielkim zain-

teresowaniem i stał się celem
„łowców” okazji i kolekcjonerów
przeróżności, którzy zameldowali się pod granicą, dzisiaj 13
września w pogodną niedzielę .
Jedyną niepewną podczas każdego z podobnych wydarzeń odbywających się pod chmurką jest
pogoda, która i tym razem do-

pisała wystawcom i odwiedzającym jarmark w Chałupkach.
Wśród eksponatów można było zobaczyć ceramiczne i kryształowe ozdoby oraz przedmioty codziennego użytku, stare zabawki,
monety, znaczki, obrazy, zegary,
stare maszyny czy też prace wykonane własnymi rękami, czyli

rękodzieło. Nie zabrakło również
przeróżnych zdobiących figurek
i przedmiotów wykonanych z mosiądzu, miedzi czy pozłacanych.
Dosłownie dla każdego coś się
znalazło. Nawet rupiecie i złom,
ale czasem cenny i przez kolekcjonerów bardzo pożądany.
(lukbor)
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100-lecie LKS Krzyżanowice
Krzyżanowice » Dwudniowe świętowanie, okrągłego jubileuszu, sportowców miejscowego LKS-u rozpoczęło się w sobotę zwycięstwem 2:0 w meczu
klasy okręgowej z Dębem Gaszowice. Na niedziele przygotowana była część oficjalna uroczystości, która zakończyła się
meczem oldbojów.
Niedzielne uroczystości
(13.09 br.) rozpoczęły się Mszą
św. W kościele świętej Anny
w Krzyżanowicach. Następnie
świętowanie przeniosło się na
ten właściwy grunt, czyli na boisko sportowe klubu LKS Krzyżanowice. Tam po obiedzie przystąpiono do uhonorowania zasłużonych osób dla sportu. Wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki dziękował za zaangażowanie w rozwój i szerzenie
sportu wśród młodych. Podkre-

ślał również rolę sportu w życiu
człowieka. I dodał - jak zaczynałem przygodę z piłką w klubie był Jan Kubik. Przez cały
czas aż do zakończenia swojej
aktywności jako piłkarz w klubie był obecny Jan Kubik. Teraz
po wielu latach dalej jest Jan
Kubik. Sam zaś, za wsparcie
krzyżanowickiego klubu i sportu, został uhonorowany przez
prezesa Śląskiego Związku Piłki
Nożnej Henryka Kulę grawertonem 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
W dalszej kolejności z gratulacjami wójt wraz z zastępcą
wójta Wolfgangiem Kroczkiem
przekazał pamiątkowy grawer
oraz piłki meczowe na ręce prezesa klubu Waldemara Drobnego. Następnie prezes Śląskiego
Związku Piłki Nożnej wraz z prezesem Podokręgu Racibórz Sta-

nisławem Ekiert rozdali najwyższe odznaczenia od Polskiego
Związku Piłki Nożnej dla działaczy, zawodników i trenerów. I tak
złote odznaczenia PZPN Warszawa otrzymała Emilia Kubik
wraz z Janem Kubik oraz Marcin
Malinowski. Odznaczenia PZPN
Katowice: Brąz - Mateusz Kuhn,
Marek Siegmund, Roman Zygar,
Henryk Fichna, Ewelina Kamczyk, Andrzej Ochman Srebro
- Waldemar Drobny Złoto - Walter Dwulecki, Henryk Szewieczek Na uroczystości obecny był
również prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Zespołów
Sportowych Andrzej Sadlok, który również uhonorował przypinkami i medalami zasłużonych
dla sportu. Odznaczenia LZS:
Jerzy Gołąbek, Fabian Fichna,
Krzysztof Kolorz, Bogdan Rymer,
Marcin Pawełek, Joachim Be-

drunka, Franciszek Bedrunka,
Wilhelm Zygar, Józef Bańczyk,
Adrian Tlon, Michał Kamradek,
Ryszard Bauer, Erwin Szweda,
Krzysztof Jaworek, Walter Zrostek, Jan Stanik, Hubert Fichna,
Andrzej Ogorzałek, Alfred Płaczek, Robert Koterba, Franciszek Grzegorczyk, Gerard Fira.
Po części oficjalne przyszedł
czas na pokaz rozgrywki sportowej w turnieju piłki nożnej oldbojów w wykonaniu gospodarzy LKS Krzyżanowice, Reprezentacji Śląskiego Związku Piłki
Nożnej oraz zespołu FC Darkovice zza południowej granicy.
Przebieg turnieju: LKS
Krzyżanowice 5:2 Śląski Zespół
Piłki Nożnej Śląski Zespół Piłki
Nożnej 5:0 FC Darkovice LKS
Krzyżanowice 6:1 FC Darkovice
(lukbor)
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Z WOLEJA

Już prawie półmetek rozgrywek piłkarskich rundy
jesiennej w klasach w których występują nasze drużyny. W klasie okręgowej przed
drużynami runda rewanżowa.
Na półmetku tych rozgrywek
bardzo udanie spisuje się jedenastka LKS Tworków, która
ze zdobyczą 21 punktów plasuje się na I miejscu w tabeli
grupy raciborskiej. Druga nasza drużyna w tej klasie LKS
Krzyżanowice mająca na swoim koncie 14 punktów zajmuje
V miejsce.
W klasie „A” Podokręgu
Racibórz nasz jedynak LKS
Chałupki w siedmiu rozegranych meczach nie zdobył żadnego punktu i zajmuje ostatnie
XVI miejsce w tabeli
W kasie „B” tegoż Podokręgu dobrze radzi sobie druży-

na LKS Owsiszcze –
15
punktów i IV miejsce, zaś LKS
Zabełków mający na swoim
koncie 8 punktów daje tej drużynie XII miejsce w tabeli.
Z trzech drużyn naszej
gminy występujących w klasie
„C” najlepiej spisuje się LKS II
Owsiszcze bez zdobyczy punktowej zajmuje XI miejsce.
W rozgrywkach drużyn
młodzieżowych występuje
tylko jedna drużyna z naszej
gminy. Grająca w klasie A Juniorów Starszych Podokręgu
Rybnik LKS Krzyżanowice – 7
punktów i V miejsce w tabeli.
W półfinale Pucharu Polski
Podokręgu Racibórz z naszej
gminy grać będzie tylko LKS
Krzyżanowice
Sytuacja z dnia 20.09.2020 r.
Jan Kubik
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Dzień Seniora w Tworkowie
Tworków » Seniorzy z miejscowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, świętowali swój dzień w pięknych przestrzeniach wozowni na Ruinach
Zamku w Tworkowie.
8 września KERiI z Tworkowa postanowił świętować Dzień
Seniora. Spotkanie odbyło się
w wyjątkowych warunkach, bo
na Ruinach Zamku w odnowionej wozowni, która została
przystosowana do podobnych
spotkań. Wójt gminy Grzegorz
Utracki złożył, od całego samorządu, życzenia seniorom z okazji ich święta. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele jednostek organizacyjnych i samorządu.
Na spotkaniu nie zabrakło
części artystycznej w której dla
seniorów zaśpiewali utalentowani, młodzi artyści - Justyny
Bulenda i Błażeja Klimaszka.
Spotkanie było również
okazją, żeby rozdać seniorom
„koperty życia” przygotowane przez Marszałka Woj. Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Akcja skierowana jest do
osób przewlekle chorych,starszych, samotnych i polega na
umieszczeniu w specjalnie
przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych
lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych
osobowych, w tym nr pesel.
(lukbor)

KRZYŻANOWICKI DFK
na wycieczce rowerowej
Tw o r k ó w » W d n i u
18.09.2020 r. po długiej przerwie
spowodowanej COVID-19 odbyło się spotkanie członków koła
DFK w liczbie 42 pod przewodnictwem pana Henryka Kupca.
Zbiórka uczestników wycieczki miała miejsce na skwerze Franciszka Liszta. Następnie wszyscy udali się w rowerową podróż do Tworkowa. Celem

wycieczki były Ruiny Zamku
i przyległy do nich park. Członkowie koła DFK zwiedzili obiekt
i weszli na szczyt wieży widokowej z której podziwiano piękne widoki. Kolejną częścią wypadu był spacer alejami parku,
gdzie zwracano uwagę na ciekawą roślinność i rzadko spotykane okazy przyrody. Wycieczkę
zakończono w Krzyżanowicach

w restauracji „Staruszek”, gdzie
przy wspólnym posiłku prowadzono wielotematyczne rozmowy w gronie członków koła. Impreza należała do udanych a pogoda podczas wycieczki plenerowej dopisała.
(opracował lukbor)
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w Bieńkowicach, gdzie z drobnymi szczegółami przedstawiona została praca kowala. Następnie dziennikarze i blogerzy zajechali pod Ruiny Zamku w Tworkowie, gdzie zostali
mile zaskoczeni obecnością wójta Grzegorza Utrackiego, który
przywitał wszystkich uczestników i opowiedział krótko o strategii gminy, jaki nacisk samorząd kładzie na rozwój turystyki oraz o dalszych planach
inwestycyjnych w gminie. Krótko przedstawił również historię prac inwestycyjnych prowadzonych na tworkowskich Ru-

STUDY TOUR
po Gminie Krzyżanowice
Dziennikarze i blogerzy
przybyli z wizytą do gminy
w celu zapoznania się z lokalnymi atrakcjami i przekonaniu
się o potencjale turystycznym
gminy Krzyżanowice.

Study Tour to projekt w ramach którego promuje się dany region i przedstawia się jego potencjał turystyczny. Tym
razem uczestnicy Study Tour,
17 września br., mieli okazję na

własne oczy zobaczyć ogromny potencjał turystyczny kryjący się w gminie Krzyżanowice. Pierwszym przystankiem
wizyty studyjnej było muzeum
kowalstwa rodziny Sochów

inach Zamku, które doprowadziły obiekt do obecnego stanu,
pozwalając udostępnić wieże
widokową wraz z wozownią i zabezpieczyć całe ruiny przed ich
zniszczeniem. Kolejnym punktem wycieczki był tworkowski
kościół pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła, gdzie rys historyczny
przedstawił Hubert Kasza, kościelny. Po wizycie w Tworkowie uczestnicy wizyty studyjnej
pojechali do Chałupek na spływ
kajakami po Granicznych Meandrach Odry, gdzie całość zabezpieczali strażacy z OSP Zabełków i Rudyszwałd. Wodowa-

nie kajaków miało miejscy przy
granicznym moście Jubileuszowy Cesarza Franciszka Józefa.
Spływ zakończył się przy wieży
widokowej na Granicznych Meandrach Odry z której goście
mogli podziwiać meandrującą
Odrę. Study Tour w gminie zakończyło się obiadem na Zamku
w Chałupkach.
Kordynatorem wizyty studyjnej po gminie Krzyżanowice była Pani Daria Kardaczyńska z Euroregionu Silesia, zaś
przewodnikiem Study Tour był
Dawid Wacławczyk.
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OGŁOSZENIE

Na antenie Radia Silesia ruszył konkurs

„PSR 2020 na fali”

Odpowiedz na pytanie i wygraj
zestaw gadżetów związanych z ze spisem rolnym
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

REKLAMA

REKLAMA

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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OGŁOSZENIE

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

Geometria, rozrządy, sprzęgła
Hamulce układy zawieszenia
Naprawy 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.

REKLAMA

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
półki

We wrześniu nasze biblioteki zaczynają realizować zakup nowości wydawniczych, ze środków Biblioteki Narodowej w Warszawie
w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych”. W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzyżanowicach otrzymała 13. 192, 00 złotych. Niektóre nowości z tego projektu są w ofercie czytelniczej na wrzesień. Tym razem zaprasza Filia Biblioteczna w Chałupkach.

TAŃCZĄC W CIEMNOŚCIACH - ROBERTO COSTANTINI

Świetnie napisana i skonstruowana powieść. Autor powoli odkrywa
przed nami wszystkie tajemnice bohaterów i bardzo dobrze prowadzi
nas przez tę lekturę, Bardzo dobrze wychodzi u Costantiniego mieszanie fabuły i pokazywanie wydarzeń w dwóch różnych wymiarach
czasowych. Lekkość dowcipu, umiejętność uwodzenia kobiet, tak iż
w rzeczywistości one uwodzone być nie muszą, wyśmienity gust muzyczny, no i jeszcze delektowanie się doskonałą włoską kuchnią. Jeśli
dodamy umysł przenikliwy, ale działający w ramach naszej rzeczywistości i mrok szeryfa, który zawsze stawi się o dwunastej w południe
mamy obraz Michele Balistreri. Jest jednym z najciekawszych współczesnych Scherlocków, przy czy, bez tego północnego rysu alkoholu,
rozpaczy i ciemności. Jego ciemność - naprawdę wspaniałe pokazana
w tej powieści - ma silne przesłanki. Naprawdę genialna pozycja. Genialnie złożona powieść, z genialnie zarysowanymi postaciami.

MOKRADŁA - PHILIPPA GREGORY

Akcja toczy się w Anglii w 1648 roku na odludnych mokradłach południowego wybrzeża. Żyje tam Alinor, niezwykła, niezależna kobieta,
mimo trudnych czasów, w których przeszło jej żyć. Jej życie jest bardzo skromne i pełne trudów, sama wychowuje dwójkę dzieci, bo mąż
gdzieś zniknął, nie wiadomo czy żyje, czy nie. Kobieta pochodzi z rodziny „widzących”, zna się na ziołach, jest akuszerką, co w czasach polowań na czarownice jest bardzo niepewną drogą. Stara się nie rzucać
nikomu w oczy i nie wzbudzać podejrzeć. Gdy w noc letniego przesilenia wyczekuje na cmentarzu, by dowiedzieć się, czy jej brutalny mąż
zszedł z tego świata, nie wie jeszcze, że przypadkowo spotkamy młody
emisariusz James na zawsze odmieni jej życie… Książka zachwyca.
Co miało na to wpływ? Na pewno świetny styl autorki, która czaruje
słowem, opisem i powoduje, że trudno się od książki oderwać. Opowiedziana przez nią historia jest niezwykle ciekawa, pomysł ukazania
przemian ustrojowych w XVII wiecznej Anglii z perspektywy mieszkańców głębokiej prowincji jest
rewelacyjny. Wspaniała postać głównej bohaterki. Alinor to kobieta mądra, rozgarnięta, samodzielna
i niezależna. W drugiej połowie książki do grona mocnych kobiecych postaci dołączyła też jej córka,
która, co niezwykle rzadkie w tamtych czasach miała odwagę wziąć swój los w swoje ręce i zawalczyć o swoją przyszłość. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na kolejny tom cyklu i odkrycie
dalszych losów tych niezwykłych kobiet.

CZERWONY ALERT - BILL BROWDER

Jest to swego rodzaju autobiografia, a więc literatura faktu, a posiada
wszystkie walory znakomitego thrillera politycznego. Oczywiście jej największą wartością są opisane fakty, ale niemała tu rola samego autora,
który wykazał się nadspodziewaną sprawnością literacką, dzięki czemu książkę wręcz pochłania się jednym tchem. Browder, amerykański
finansista i biznesmen, prowadzący przez lata swoje interesy w Rosji
opisuje mechanizmy, prowadzące do powstania gigantycznych fortun
oligarchów, na których opiera się praktycznie niczym nieograniczona
władza Putina. Najważniejszym powodem napisania tej książki była
potrzeba przedstawienia tragicznych losów jego prawnika Siergieja
Magnitskiego, który ujawnił korupcję na szczytach władzy i w efekcie został uwięziony w nieludzkich warunkach, a wreszcie zamęczony
w więzieniu. Ta tragedia nie tylko zmieniła życie samego Browdera, ale
ukazała światowej opinii publicznej, jak bezwzględnie rosyjska władza
radzi sobie ze swoimi krytykami i przeciwnikami jego prawnika Siergieja Magnitskiego, który ujawnił
korupcję na szczytach władzy i w efekcie został uwięziony w nieludzkich warunkach, a wreszcie zamęczony w więzieniu. Ta tragedia nie tylko zmieniła życie samego Browdera, ale ukazała światowej
opinii publicznej, jak bezwzględnie rosyjska władza radzi sobie ze swoimi krytykami i przeciwnikami.

Myśl
Trzy rzeczy pozostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.

Dante Alighieri

Uśmiechnij się
Bóg stwierdził, że Adamowi się nudzi i postanowił coś temu zaradzić. Zwraca się zatem
do Adama:
- Adamie. Widzę, że ci się nudzi. Postanowiłem. Stworzę ci istotę. Istotę, która będzie
piękna, mądra i inteligentna. Cudowna, miła, będzie ci służyć i wspierać cię. Jednym
słowem, stworzę ci istotę idealną!.. Ale musisz mi oddać swoją nogę..
- Nogę?!.. A co dostanę za żebro?

Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, baca gościnnie częstuje go gorącą
strawą, turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z góry woda...
- Baco dach ci przecieka!
- Wim...
- To dlaczego nie naprawisz?!
- Ni mogę, przecież dysc pada.
- To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!!
- A bo wtedy nie cieknie...

W 1968r., po słynnym wystawieniu "Dziadów", delegacja polska bawiła w Moskwie.
Chruszczow zwraca się do Gomułki:
- Podobno u was w teatrze wystawiono antyradziecką sztukę?
- No, tak, "Dziady" - z pokorą potwierdza Gomułka.
- I coście zrobili ?
- Zdjęliśmy sztukę.
- Dobrze. A co z reżyserem?
- Został zwolniony z pracy.
- Dobrze. A autor ?
- Nie żyje.
- A toście chyba przesadzili...

Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki:
- Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym więcej kobiet się do
mnie uśmiecha. Nie rozumiem dlaczego.
- Bo jesteś od nich grubsza.


OKO W OKO ZE ZŁEM - KERRY DAYNES

Prawdziwe historie z akt psycholożki sądowej. Autorka brytyjska, Kerry
Daynes, pracująca jako psycholog sądowy opisuje ciekawe przypadki,
z którymi miała do czynienia w swojej wieloletniej karierze. Oczywiście nie poznamy wszystkich historii, ale takie które miały na nią jakiś
wpływ. Ogólnie w przybliżeniu zapoznajemy się z jej pracą, która polega
m. in. na ustalaniu kroków, które pomogą przestępcy się zmienić, doradza jak reagować na poszczególne zachowania, a wydawane przez nią
opinie czy ekspertyzy pomagają różnym środowiskom w podejmowaniu decyzji. W każdym rozdziale opisany został inny przypadek, a jeden
z nich poświęcony jest jej samej. Opisane są one dość szczegółowo. Co
niektóre budzą lęk czy szokują. Są też drabiną do jej kariery, która jest
też tutaj poruszona. Widać, że wkłada ona ogromny wysiłek w swoją
pracę, która na pewno jest jej pasją. Nie są to jakieś historie mrożące
krew w żyłach, więc nie jednego może ona rozczarować. Wyczerpuje
ona temat. Pojawia się trochę szczegółów na temat samej autorki oraz wiele ciekawostek, przekonały czytelnika do tej lektury.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
125.454,40 zł
Koszt zadania pn. “Rozbudowa istniejącej na szkole Podstawowej w Krzyżanowicach
instalacji fotowoltaicznej o kolejne 20,77 kWp – etap II”

