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2 » Wydarzenia i aktualności »
KRÓTKO
30 wrzesień
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w Konwencie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego (online).
1 październik
Wójt gminy uczestniczył w Forum Euroregionów w Raciborzu
i Ostrawie, odbyła się wizyta studyjna - wieża widokowa na ruinach zamku w Tworkowie.
2 październik
Wójt gminy uczestniczył w Forum Euroregionu w Polsce w
Raciborzu.
4 październik (niedziela)
Odbyła się Gminna Inauguracja
Roku Kulturalnego na ruinach
zamku w Tworkowie, połączona
z występem zespołu Coral. Przy
okazji koncertu promocja teledysku nagranego na ruinach zamku.
Nagrody Wójta w dziedzinie kultury otrzymał Pan Kamil Kotas z
Chałupek oraz Hubert Kwaśnica
z Tworkowa. W tym roku przyznano również specjalne nagrody za
działania promujące lokalną społeczność. Otrzymali ją: Ilona Krzykała z Krzyżanowic oraz Andrzej
Bulenda z Tworkowa.
6 październik
Wójt gminy uczestniczył w oficjalnym otwarciu nowej sali przedszkolnej w Bolesławiu.
Wziął udział w roboczym spotkaniu na temat drogi wodnej Dunaj
– Odra - Łaba w gminie Lubomia.
Omówione zostały poszczególne warianty Odrzańskiej Drogi
Wodnej. Wypracowano wspólne
stanowisko dotyczące przebiegu
i uaktywnienia terenów inwestycyjnych.
7 październik
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu w Subregionie Zachodnim
w sprawie udziału gminy Krzyżanowice w projekcie „Śląsko Morawskie Pogranicze”.
8 październik
Wójt gminy uczestniczył w konferencji „Dobre praktyki rolnicze
w walce z suszą” w Zakrzowie.
Konferencja zorganizowana przy
udziale Marszałka woj. Opolskiego, Regionalnej Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, Ośrodka
Olimpijskiego oraz przedsiębiorstwa Agromax.
13 październik
Spotkanie z Henrykiem Hajduk –
likwidatorem GS Krzyżanowice
oraz spotkanie z potencjalnym
kupcem nieruchomości.
Wójt gminy uczestniczył w posiedzeniu Rady LGD Morawskie
Wrota w spr. rozpatrzenia odwołania 3 przedsiębiorców, dwóch z
naszej gminy. Jeden z nich otrzymał dofinansowanie.
14 październik
W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP naszej gminy w związku z Zarządzeniem Wojewody o
ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego - rozpoczęcie akcji
przeciwpowodziowej.
19 październik
Zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek w imieniu samorządu
złożył życzenia pracownikom
służby zdrowia z terenu gminy
Krzyżanowice z okazji święta patrona służby zdrowia św. Łukasza.

Szanowni Mieszkańcy

W tym roku zakończono
wreszcie realizowaną przez
wiele lat największą inwestycję
w regionie Zbiornik Racibórz
Dolny – zbiornik retencyjny z
imponującą budowlą przelewowo – spustową. W dużej części
(966ha) leży na terenie gminy
Krzyżanowice. Ma służyć jako
zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów leżących za
zbiornikiem od Raciborza aż
po Wrocław. Już w październiku zbiornik został po raz pierwszy w historii sprawdzony w tej
funkcji.
Zbiornik nie chroni naszej
gminy bezpośrednio, ale może
on mieć ogromne znaczenie na
zachowanie się wód powodziowych rzeki Psiny oraz wód powierzchniowych spływających
od Czech. Wody te odprowadzane normalnie do Odry, w razie
stanów powodziowych odprowadzane są rowem opaskowym
biegnącym wzdłuż zbiornika od
Krzyżanowic w kierunku Raciborza.
Obserwujemy jak zachowują się urządzenia hydrologiczne, zbudowane przepusty, śluzy
oraz urządzenia do piętrzenia
wody. W trakcie napełniania
zbiornika staraliśmy się ponad-
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GW w Gliwicach i umówiliśmy
się na omówienie zauważonych
problemów.
Nasi strażacy ze wszystkich
jednostek gminy już od 14 października, a w zasadzie od 13.10
wieczór działali i byli w akcji,
pompując zalane posesje, piwnice oraz zabezpieczając przelewanie się stawu na Łapaczu w
Krzyżanowicach poprzez tymczasową zabudowę zaniżenia terenu workami z piaskiem i folią.
Interweniowaliśmy w Haci
prosząc o ograniczenie w ramach możliwości przepływu fali powodziowej na potoku Bełk i
Zapora czołowa zbiornika Racibórz Dolny
zatrzymanie jej w małych zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych przed Hacią, co się uda- Prace zabezpieczające na Łapaczu
ło i obniżyło poziom tego cieku.
to obserwować wpływ przyha- Wyremontowane mostki i przemowania fali powodziowej na pusty na potoku Bełk zdały w
tzw. cofkę na odcinku od Bień- dużej części swój egzamin.
kowic po Chałupki.
Niestety, meandrująca OdOd samego początku funk- ra w Chałupkach i Zabełkowie
cjonowania zbiornika gromadzi- wyrządziła znaczne szkody nie
my więc wiedzę na temat jego tylko w uprawach rolników ale
również w ścieżce rowerowej i
wpływu na nasz teren.
Niepokoją decyzje dotyczą- przepustach w tym rejonie.
ce otwarcia części sterownej
Cieszę się, że nasze inwePolderu Buków, który bezpo- stycje w ostatnich latach na
średnio chroni Nas, mieszkań- ciekach wodnych spowalniaców gminy, oraz wypełnienie go jące przepływy sprawdzają się.
tylko w części. Czy tak przewi- Skutecznie wyhamowały spływ
dywały procedury przeciwpo- wód od Haci, Nowej Wioski w
wodziowe Wód Polskich? Czy kierunku Krzyżanowic oraz w
Ścieżka pieszo-rowerowa Chałupki - Zabełków
nie spowodowało to nadmier- Owsiszczach i Roszkowie. Uniknego podwyższenia poziomu nęliśmy większych podtopień
wód podziemnych? Niepokoi i spływu wód ulicami naszych
nas utrzymujący się przez wie- miejscowości.
le dni wysoki – za wysoki stan
W ostatnich 9 latach, ogromwód Psiny w Bieńkowicach, przy nym wysiłkiem i nakładem ficzym rów opaskowy był tylko w nansowym gminy przekracza50 % wypełniony wodą z powo- jącym kwotę 2 mln zł, czasem
du zamknięcia części śluz na kosztem innych ważnych inwePsinie. Zauważone pewne ano- stycji, opłaciły się.
malie, wątpliwości oraz probleDziałalność naszej Spółki
my, które już się pojawiły przy Wodnej, która dzięki środkom
niewielkim stopniu napełnienia naszych mieszkańców z opłazbiornika, będziemy rozstrzy- ty tzw. „spółki wodnej” a także
gać i starali się rozwiązywać w regularnemu corocznemu wyrozmowach z Wodami Polskimi. sokiemu dofinansowaniu z buJuż podczas 2. dnia działania dżetu gminy prowadząc bieżązbiornika tj. zamknięcia śluz i cą, systematyczną i stałą konprzyjmowania fali powodziowej, serwację rowów odprowadzająrozmawiałem z dyrektorem RZ- cych wodę, sprawdza się. To nie tylko reguluje stosunki wodne innych. Jednak chcielibyśmy
na polach, ale odprowadza sku- równie dobrej ochrony przed
tecznie nadmiar wód z naszych wysoką wodą. Tego oczekujemy
miejscowości do zbiorników i i o to będziemy zabiegać.
rzeki Odry.
Dziękuję za ofiarność i poWszystkie uwagi zebrane w święcenie naszym druhom straostatnich dniach, również prze- żakom jednostek OSP, mieszkazane przez mieszkańców oraz kańcom za współpracę, przepowstałe wątpliwości, wykorzy- kazywane uwag dot. systemu
stamy w celu polepszenia sys- retencji i zagrożeniach zw. z
temowego zabezpieczenia p.- nadmiernymi opadami i piętrze-powodziowego gminy Krzyża- niami wód. Ofiarność oraz czujnowice.
ność i zaangażowanie wszystGmina Krzyżanowice i kich zminimalizowało straty
mieszkańcy oddaliśmy na za- mieszkańców i mienia wspólbezpieczenia p.-powodziowe i nego. DZIĘKUJĘ WAM.
zbiorniki Polder Buków oraz
Wójt Gminy Krzyżanowice
Zbiornik Racibórz Dolny praKonferencja na zbiorniku Racibórz Dolny
Grzegorz Utracki
wie 1400 ha ziemi, by ratować
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URZĄD GMINY

ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU
OD 21 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem od dnia 21 października 2020 r. do odwołania ulegną zmianie zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Krzyżanowice. Urząd pozostanie zamknięty, a bezpośrednia obsługa klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i tylko w miejscu do tego wyznaczonym. W
celu umówienia spotkania w Urzędzie Gminy Krzyżanowice prosi się o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32) 4194050, (32)
4194213, (32) 4194051, lub mailowy ug@krzyzanowice.pl.
Podstawowe zalecenia i rekomendacje dla mieszkańców Gminy Krzyżanowice - klientów urzędu:
1. Rekomenduje się wykorzystywanie zdalnych, alternatywnych form kontaktu z Urzędem, to jest drogą telefoniczną, drogą korespondencyjną, w tym za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą elektroniczną poprzez system SEKAP lub ePUAP.
2. Korespondencję papierową zaleca się wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do urzędu.
3. Rekomenduje się regulowanie płatności i należności publicznoprawnych w formie bezgotówkowej przelewem bankowym (elektronicznie), na określony rachunek bankowy.
4. Sprawy niezbędne, wymagające bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie Urzędu, będą możliwie do załatwienia po wcześniejszym,
telefonicznym umówieniu spotkania.
Apeluje się, by w przypadku złego samopoczucia, kaszlu, kataru, gorączki lub innych objawów grypopodobnych lub choroby COVID-19,
bezwzględnie rezygnować z osobistej wizyty w Urzędzie.
Prosimy klientów o zachowanie poniższych zasad:
• na umówiony termin proszę starać się przybyć punktualnie,
• klienci oczekujący na wejście przed budynkiem Urzędu zobowiązani są do zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
• aby wejść do budynku, należy zasłonić nos i usta,
• po wejściu do budynku Urzędu obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
• przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko 1 klient (nie dotyczy opiekunów/kuratorów osób niepełnosprawnych, starszych
oraz małoletnich) oraz pracownik/pracownicy Urzędu,
• na terenie Urzędu klient może poruszać się tylko w obecności pracownika biura związanego z przedmiotem wizyty.
PRZYPOMINAMY o obowiązku zakrywania ust i nosa, a także zachowaniu dystansu społecznego w przestrzeni publicznej.
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KOLEJNE DROGI DOJAZDOWE ZMODERNIZOWANE
Krzyżanowice » Zakończyła
się modernizacja dwóch Dróg
Transportu Rolnego. Na realizację zadania Gmina otrzymała
dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego.

Koszt zadania dotyczącego
modernizacji dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w Krzyżanowicach wg umów
wyniósł łącznie 355.338,00 zł
(272.219,82 zł i 83.118,18 zł) z

czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło
175.000,00 zł.

Przed

Przed

Po

Po

Przebudowa dróg w Tworkowie
 dostosowaniu zjazdów z
Tworków » Trwają prace
związane z przebudową ulicy
drogi do nowej nawierzchni
i oznakowanie
Dworcowej, Głównej i Raciborskiej. W ramach zadania przeTermin zakończenia remonbudowane zostaną drogi o łącznej długości 2 km i 996 m.
tu centrum ul. Głównej i Raciborskiej 30.11.2020 r.
Remont drogi powiatowej,
Głównej i Raciborskiej na odPrzebudowa drogi powiacinku o długości 1800 mb po- towej ul. Dworcowej na odcinmiędzy skrzyżowaniami z DK ku o długości 1196 mb polegać
45 polegać będzie na:
będzie na:
 wymianie nawierzchni bi-  przebudowie jezdni, skrzytumicznych (warstw wiążążowań oraz zjazdów z drogi,
 wykonaniu ścieżki rowerocej i ścieralnej) na jezdni i
skrzyżowaniach,
wej i odtworzenie pobocza,
 wymianie uszkodzonych kra-  zmianie organizacji ruchu
wężników przy jezdni,
drogowego na skrzyżowaniu

z drogą gminną - ul. Żwirową,
 przebudowie elementów odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą
Termin zakończenia przebudowy ul. Dworcowej 30.06.2021 r.
Całkowity koszt zadania wynosi 3.374.839,56 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1.856.161,76 zł
Na przedmiotowe zadanie
Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w wysokości
759.338,90 zł.
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Ekologiczne źródło ciepła
Krzyżanowice » Budynek
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ulicy Wyzwolenia oraz znajdujący się za nim
budynek wielorodzinny zostały

wyposażone w ekologiczne źródło ciepła.
Głównym celem przeprowadzonych prac inwestycyjnych
była wymiana źródeł ciepła. W
ramach zadania wykonano:

Budynek wielorodzinnym
przy ul. Wyzwolenia 1A w Krzyżanowicach – instalacja gazowa
zasilania kotła gazowego oraz
montaż kotła gazowego wraz z
odprowadzeniem spalin.

 Koszt inwestycji: 60.240,03 zł
 Wsparcie, jakie gmina otrzyma na realizację przedmiotowego zadania z WFOŚiGW w Katowicach pożyczka
– 49.108,00 zł

NOWY CHODNIK
Nowa Wioska » Trwają pra- westycja prowadzona jest pod
ce budowlane polegające na wy- nazwą „Budowa chodnika przy
budowaniu nowego chodnika o ul. Głównej w Nowej Wiosce”.
 Koszt zadania według umodługości 361 m i 2 m szerokości
wy wynosi: 188.989,40 zł
o nawierzchni asfaltowej. In-

Budynek Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - ul. Wyzwolenia 1 w Krzyżanowicach -

przebudowa pomieszczenia kotłowni wraz z węzłem cieplnym i
montażem ekologicznego pieca
gazowego.

 Koszt inwestycji: 103.150,46
 Wsparcie, jakie gmina otrzyma na realizację przedmiotowego zadania z WFOŚi-

GW w Katowicach – dotacja – 42.536,00; pożyczka –
48.855,00

TRWAJĄ PRACE DROGOWE W RUDYSZWAŁDZIE
Rudzyszwałd » Trwają prace związane z Przebudową ulic
Rakowca, Głównej i Wiejskiej
w Rudyszwałdzie w ramach
połączenia komunikacyjnego
z przejściami granicznymi na
teren Republiki Czeskiej. Zada-

nie realizowane jest wspólnie z
Powiatem Raciborskim. Planowany koszt inwestycji wynosi 4,4
mln zł, z czego dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 3,0 mln, a pozostała kwo-

ta podzielona zostanie między
gminą a powiatem.
W ramach projektu, przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej w Rudyszwałdzie o łącznej długości 3 353 m,
począwszy od skrzyżowania

ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania
ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.
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Nowy Rok Kulturalny

ZAINAUGUROWANY

Tworków » W tworkowskich ruinach zamku nagrodzono mieszkańców gminy za ich
osiągnięcia i wkład w gminną
kulturę i promocję gminy „na
zewnątrz”. Podsumowano miniony sezon i z wielkim optymizmem zainaugurowany kolejny
rok kulturalny.
Nowy sezon kulturalny zainaugurowano 4 października
przy okazji promocji nowego
teledysku Tomka Coral, który
za miejsce występu wybrał sobie ruiny zamku w Tworkowie.
Wspólne wydarzenie było okazją do podsumowania minionego roku działalności, w której
dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Daria Wieczorek przypomniała najważniejsze wydarzenia kulturalne, konkursy,
przeglądy i spotkania. Niestety
w tym roku wiele z zaplanowanych imprez, z powodu trwającej epidemii, było odwołanych.
Podczas spotkania wójt gminy

prasowych i telewizyjnych oraz
Andrzej Bulenda – sołtys Tworkowa, radny i redaktor profilu
Nasz Tworków na profilu społecznościowym facebook, gdzie
na bieżąco informuje mieszkańców o nadchodzących wydarzeniach i promuje swoją wieś oraz

Grzegorz Utracki wspominał o
dalszych planach związanych z
ruinami zamku. Gmina stara się
o środki unijne na kolejną inwestycję w obiekt, ale również
znalazło się wsparcie w postaci
prywatnych darczyńców, którzy
chcą część prac sfinansować.
Tegorocznymi laureatami,
którzy z rąk wójta odebrali nagrody w dziedzinie kultury: Kamil Kotas z Chałupek - historyk,
regionalista, autor monografii

o miejscowości Chałupki oraz
Hubert Kwaśnica z Tworkowa
– regionalista i społecznik zaangażowany m.in. w kształtowanie
krajobrazu swojej wsi i odbudowę zamku.
W tym roku przyznano również specjalne nagrody za działania promujące lokalną społeczność. Otrzymali ją: Ilona
Krzykała z Krzyżanowic – pasjonatka ogrodów, która niejednokrotnie gościła w materiałach

cały region.
Na gminnej inauguracji
Roku Kulturalnego obecni byli,
m.in. poseł na Sejm RP Adam
Gawęda, senator X kadencji
Ewa Gawęda i przewodniczący Rady Gminy Brunon Chrzibek. Całość wydarzenia umilił

występ Zespołu Tanecznego
„Uśmiech” oraz gościnny koncert Tomka CORAL.
Dziękujemy Tomaszowi Ciba
za współorganizowanie i wzbogacenie wydarzenia koncertem
oraz sołectwu Tworków razem z
Radą Sołecką za przygotowanie
poczęstunku.
(lukbor)
(fot. Damian Matioszek)

« Wydarzenia i aktualności « 7

Październik 2020 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Wampirobus w naszej gminie
Krzyżanowice, Roszków » pirobus rozstawi się w dwóch
Serdecznie zapraszamy do
W całym kraju brakuje krwi. Ży- miejscach:
wzięcia udziału.
 Krzyżanowice / godz. 8.00 –
ciodajny płyn potrzebny jest od
W razie pytań można konzaraz, dlatego 14 listopada br. w
12.00
taktować się z Beatą Górka pod
naszej gminie pojawi się am-  Roszków / godz. 12.00 – 16.00 numerem telefonu 695 171 968
bulans do poboru krwi. Wam-

Chałupki wyróżnioną wsią
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Rozstrzygnięto konkurs
„Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020, w którym
wieś z gminy Krzyżanowice została zauważona przez komisję
konkursową. Chałupki otrzymały wyróżnienie w kategorii
najpiękniejsza wieś. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości
lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości
środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu
potrzeb przyszłych pokoleń, a
także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
W tegorocznej edycji konkursu na nagrody przeznaczo-

no kwotę 120 000 zł. Nagrody
przyznawane są w pięciu kategoriach:
 najpiękniejsza wieś
 najpiękniejsza zagroda wiejska
 najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi
 najlepsza strona internetowa sołectwa
 najlepsze przedsięwzięcie
popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym roku nie odbywały się tradycyjne wizje w terenie. Zgłoszenia były oceniane
przez Komisję Konkursową na
podstawie przesłanych przez
uczestników materiałów multimedialnych.
W kategorii najpiękniejsza

wieś województwa śląskiego
pierwsze miejsce zdobyła Studzionka, gm. Pszczyna pow. pszczyński
Wyróżnienia kategorii najpiękniejsza wieś zdobyły wsie:
 Chałupki, gm. Krzyżanowice
pow. raciborski
 Bełsznica, gm. Gorzyce pow.
wodzisławski
 Hażlac,h gm. Hażlach pow.
bielski
 Korbielów, gm. Jeleśnia pow.
żywiecki
Coroczny konkurs promuje także działania związane z
zachowaniem tradycji oraz
wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.
(lukbor)

NAGRODY Z OKAZJI
Dnia Edukacji Narodowej

Krzyżanowice » W tym roku
Dzień Edukacji Narodowej nie
był świętowany tak jak w latach
poprzednich, a to za sprawą sytuacji epidemiologicznej w kraju. Tym razem z okazji święta
oświaty i szkolnictwa wyższego spotkanie odbyło się 28 października br. w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach. Z powo-

dów bezpieczeństwa wójt gminy
Grzegorz Utracki zaprosił wyłącznie osoby nagrodzone.
W tym roku nagrody za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
otrzymali: Barbara Tomczyk –
dyrektor SP w Chałupkach,
Aleksandra Wawoczny – dyrektor SP w Tworkowie, Beata

Bobrowska – dyrektor przedszkola i żłobka w Tworkowie,
Monika Denament – dyrektor
ZSP w Owsiszczach. Na spotkaniu obecna była również Daria
Wieczorek dyrektor GZOKSiT
oraz Małgorzata Krzemien sekretarz gminy.
(lukbor)

Młyn w Bolesławiu z drugim życiem
Bolesław » Istnienie młyna
wodnego w tej miejscowości datowane jest na XVI wiek. Dzięki
wielkiej pasji i wysiłkowi właściciela budynek młyna z 1819
roku wraca do dawnej świetności, w trochę innej funkcji, ale z

pamięcią o jego dawnym przeznaczeniu. Dzisiaj Jan Fraenzel odnawiając wnętrza młyna
przystosował go do rodzinnych
spotkań i przyjęć. Pasja do staroci pozwoliła Panu Jankowi na
zgromadzenie we wnętrzu mły-

na wielu pamiątek z przeszłości. Pod wrażeniem wykonanej
pracy był wójt gminy Grzegorz
Utracki, który na własne oczy
mógł zobaczyć końcowy efekt
odświeżonego młyna.
(lukbor)
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Bełk w Zabełkowie

Wjazd na meandry
od strony Zabełkowa

Zbiornik Racibórz Dolny

Gmina Krzyżanowice » Takiej wody jeszcze w tym roku
nie było. Obfite opady w całym
regionie spowodowały przekroczenie stanów alarmowych na
rzekach i ich dopływach. Wysoki
stan wody na Odrze sprawił, że
po raz pierwszy uruchomiony
został zbiornik retencyjny Racibórz Dolny.
Wystarczyło parę mokrych
dni, aby woda zaczęła zagrażać
miejscowościom Górnego i Dolnego Śląska znajdującym się w
dorzeczu Odry. Zagrożenie powodziowe na tyle było poważne,
że uruchomiono Polder Buków
oraz po raz pierwszy, oddany
do użytku w tym roku, zbiornik
Racibórz Dolny. Nowy obiekt
hydrotechniczny podczas obfitych opadów został wypełniony
w około 20% i pozwolił wyhamo-

Wjazd na meandry od strony
Chałupek

wać falę powodziową przepływającą przez Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole i Wrocław.
Przypomnijmy, że zbiornik
Racibórz Dolny mieści się na
terenach należących do miasta Raciborza, gminy Korno-

żanowice Grzegorz Utracki od 9
lat stara się, od władz państwowych, uzyskać rekompensatę
w związku 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.
Podczas październikowych
opadów Ochotnicza Straż Pożarna z terenów gminy miała
pełne ręce roboty. Strażacy byli wzywani do zalanych piwnic,
posesji i w celu zabezpieczania
wac, Lubomia, Gorzyce oraz miejsc zagrożonych zalaniem.
Krzyżanowice. Obiekt zajmuje Łącznie OSP wyjeżdżało 43 razy
powierzchnię 2626 ha z czego na akcje dotyczące wysokiego
dwie gminy – Lubomia (1060 ha) stanu wody w czasie od 13 do
i Krzyżanowice (966 ha) przeka- 17 października.
(lukbor)
zały najwięcej terenów pod budowę obiektu. Wójt gminy Krzy-

Ścieżka rowerowa
Chałupki - Zabełków

Graniczne Meandry Odry

Polder Buków

Graniczne Meandry Odry

Graniczne Meandry Odry
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Droga dojazdowa przy DK78

Zbiornik Racibórz Dolny
na wysokości Tworkowa

Zapora czołowa zbiornika
Racibórz Dolny

Śluza Polderu Buków

Woda zostawiła swój ślad na Meandrach
Zabełków, Chałupki » Wysoka woda przeszła przez Graniczne Meandry Odry zostawiając po sobie wiele szkód. Podmyte ścieżki zablokowane konarami przejścia i zalegający

muł spowodowały tymczasowe
zamknięcie trasy przez meandry do momentu oczyszczenia i
udrożnienia całego szlaku.
(lukbor)
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Edukacja w szkołach

na wyższym poziomie
Gmina Krzyżanowice »
Październik, to miesiąc w którym w Szkołach Podstawowych
z terenu Gminy Krzyżanowice
rozpoczęły się pozalekcyjne zajęcia edukacyjne, których celem jest zwiększenie dostępu
do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk
przyrodniczych, matematyczno – technicznych oraz języków obcych.
W ramach doposażenia bazy
dydaktycznej został zamówiony i częściowo już dostarczony
sprzęt komputerowy (tablice

interaktywne, laptopy, tablety)
i elektroniczny, meble szkolnestanowiące wyposażenie nowopowstałych klasopracowni oraz
pomoce dydaktyczne takie jak
mikroskopy, sprzęt do prowadzenia zajęć laboratoryjnych, stacje
pogodowe, modele silników, zestawy do budowy szkieletów, modele chemiczne, atlasy, globusy,
słowniki i wiele innych atrakcyjne materiałów dydaktycznych.
Zajęcia odbywają się metodą eksperymentu z przedmiotów: geografia, chemia, biologia,
fizyka, przyroda, matematyka,
prowadzone są również nowa-

torskie zajęcia z robotyki, języka angielskiego i niemieckiego
oraz szereg zajęć wyrównawczych z matematyki.

Każda z 5 szkół prowadzi
odrębny projekt:

1. „Wiedza naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach” - wartość projektu
- 271 962,08 zł, kwota dofinansowania - 244 765,87 zł,
2. „W świecie wiedzy - nauki
przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach”-

SP Tworków

SP Bieńkowice

wartość projektu - 162 613,13 4. „Szkoła twórczych rozwiązańzł, kwota dofinansowania uczeń zdolny w Szkole Pod146 351,82 zł,
stawowej- zajęcia rozwija3. „Kompetencje kluczowe nające w Tworkowie”- wartość
szą przyszłością - zajęcia doprojektu- 242 728,00 zł, kwota
datkowe dla uczniów Szkoły
dofinansowania- 218 455,20 zł,
Podstawowej im. Gustawa 5. „Poszerzać horyzonty, rozwiMorcinka w Krzyżanowice”jać zainteresowania - zajęcia
wartość projektu- 299 117,00
dodatkowe w Szkole Podstazł, kwota dofinansowaniawowej w Zabełkowie” - wartość projektu - 290 376,25 zł,
269 205,30 zł,

kwota dofinansowania261 338,62 zł
 Łączna wartość projektów:
1 266 796,46 zł
 Łączna kwota dofinansowania: 1 140 116,81 zł
 Okres realizacji projektów:
01.07.2020-30.06.2021 r.
 Biuro Projektów

SP Chałupki

ODRA dla odkrywców
Gmina Krzyżanowice wspólnie ze swoim czeskim partnerem
Gminą Szylerzowice zrealizowała projekt pn.: "Odra dla Odkrywców". Celem projektu było rozpropagowanie atrakcji turystycznych oraz ofert spędzania czasu
wolnego skupionych wokół granicznej rzeki Odry, jej bogactwa i
walorów przyrodniczych, różnorodności fauny i flory. W ramach
projektu powstała aplikacja mobilna (do pobrania za pomocą QR
kodu) oraz publikacja książkowa
Odra dla Odkrywców.
Projekt realizowano od listopada 2019 do października 2020.
Całkowite wydatki kwalifikowalne wyniosły 33 635 EUR,
z czego 85% stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz 5% z budżetu państwa RP
"Przekraczamy granice", w ramach "Funduszu Mikroprojek-

SP Krzyżanowice

SP Zabełków

tów 2014-2020 w Euroregionie REG V-A Republika Czeska –
Silesia" w Programie INTER- Polska.
Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
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JULIA KLIMŻA Z SUKCESEM

go przez TV Media Agencja
Telewizyjno-Estradowa odbył
się dzisiaj w Rybniku. Celem
konkursu było upowszechnianie
kultury muzycznej wśród dzieci
i młodzieży oraz odkrywanie talentów artystycznych zwłaszcza
z ośrodków wiejskich i małych
miast. Nasza lokalna artystka
z Bieńkowic wykonała piosenkę „Tango na głos, orkiestrę i
jeszcze jeden głos” Grzegorza
Tomczaka deklasując innych
uczestników konkursu zdobywając I miejsce. Gratulujemy
młodej artystce i życzymy kolejnych sukcesów!
(lukbor)

w konkursie wokalnym „Wygraj Szansę”
Rybnik » Gmina Krzyżanowice przystąpiła do udziału w
Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Wygraj Szansę” wystawiając solistkę Julię Klimżę (10
lat) z Bieńkowic, która pokonała
wokalnie wszystkich konkurentów zajmując I miejsce.
Koncert Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wygraj Szanse” zorganizowane-

Sukces na festiwalu Stokrotkowo
Łazy » W dniach 16-27 września odbył się Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „STOKROTKOWO”, który skierowany był do dzieci w wieku 4-16 lat.
Z uwagi na panującą sytuację związaną z COVID-19 festiwal miał formę on-line, natomiast gala laureatów odbyła
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach w dniu 27 września
2020r. Festiwal składał się z kilku etapów – w pierwszej kolejności uczestnicy nadsyłali nagrany filmik z prezentacją muzyczną wraz ze zdjęciem i kartą zgłoszeń, następnie zostali ca się z gwiazd polskiej sceny
wybrani półfinaliści, których muzycznej: Ania Rusowicz, Ala
oceniła komisja Jury składają- Janosz, Gabriel Fleszar.

Wśród grona laureatów zna- Klimża oraz Weronika Socha.
lazły się uczennice z naszej Wszystkie trzy wokalistki zapreszkoły : Julia Klimża, Emilia zentowały się na bardzo wyso-

Nowa edycja Kampanii

„Mała książka wielki człowiek”

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

Najwyższy czas przygotować
się na długie jesienne wieczory
i popołudnia, podczas których
nie powinno zabraknąć dobrej
książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do
pobliskiej biblioteki, gdzie na
każdego Małego Czytelnika w
wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza
przygotowana przez Instytut
Książki.
Serdecznie zachęcamy do
wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka
– wielki człowiek” w bibliotece.
W tym roku do projektu zgłosiło
się 5861 bibliotek posiadających
oddziały dziecięce – to o ponad
700 placówek więcej niż w roku
ubiegłym i aż 75% wszystkich
bibliotek publicznych w Polsce.
Pełna lista zakwalifikowanych
bibliotek oraz szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się na stronie: www.
wielki-czlowiek.pl.
Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało
blisko 300 tys. przedszkolaków!

wany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej
kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą
udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod
względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z
księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a
po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Oprócz dyplomu przedszkolak
otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich
Opis projektu:
broszura informacyjna przyOd 2018 r. projekt jest realizo- pomni o korzyściach wynikają-

cych z czytania dzieciom oraz
podpowie, skąd czerpać nowe
inspiracje czytelnicze. Dzięki
akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie
pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego. Projekt realizowany jest wramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała
książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza

 Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie do-

brany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i
pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i
współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są
również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna
Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam
Bahdaj, Michał Rusinek,
Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin
Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni,
jak różne są perspektywy
spoglądania na świat.

Broszura dla rodziców „Książką połączeni,
czyli przedszkolak idzie
do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach
wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice
dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w
zrównoważonym, zdrowym
rozwoju dziecka, znajdą też
wiele czytelniczych porad i
inspiracji.
 Karta Małego Czytelnika –
pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania
naklejek za wypożyczone
książki.

kim poziomie. Na galę laureatów została zaproszona Julia
Klimża, która w kategorii 7-10
lat „wyśpiewała” I miejsce.
Serdecznie jej gratulujemy!
(A.Musioł - SP Bieńkowice)

miejsce na mapie dzieciństwa
– bibliotekę – i dzięki temu w
pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
Biblioteki oferują nie tylko
bezpłatny dostęp do książek,
ale też szeroką ofertę kulturalDlaczego warto odwiedzić ną, dzięki czemu tak dzieci, jak
i rodzice mogą wziąć udział w
z dzieckiem bibliotekę?
Dziecko może poznać ważne rozmaitych zajęciach, warsz-

tatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
Wizyta w bibliotece uczy
dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i
odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.
Pamiętajcie, że miłość do
czytania jest prezentem na całe życie!
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Otwarcie wyremontowanych sal

W ODDZIALE W BOLESŁAWIU

6 października był wyjątkowym dniem dla naszego przedszkola. Odbyło się oficjalne
otwarcie wyremontowanych
sal przedszkolnych. Wśród zaproszonych gości byli pan Wójt

Gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki, pani dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek, pani dyrektor
Przedszkola w Bieńkowicach
Barbara Somerla, pani sołtys
Krystyna Maisik, pani radna

Barbara Szymczyna, ksiądz
proboszcz miejscowej parafii
Henryk Wycisk oraz panie z rady rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się
od przecięcia wstęgi, której do-

konali Wójt Gminy oraz przedszkolaki. Pani dyrektor podziękowała za troskę o dobro dla
najmłodszych panu Wójtowi
pani dyrektor GZOKSiT oraz
wszystkim osobom zaangażo-

wanym w dbanie o naszą placówkę.
Następnie w sali wiejskiej
starsze dzieci przedstawiły
krótki program artystyczny dla
gości, w ten sposób dziękując za
swoje nowe, kolorowe miejsce
do nauki i zabawy.
Przedszkole to szczególne miejsce, tutaj uczymy się
wszystkiego, do czego sięgamy
przez całe życie. To czas kiedy wszystko jest piękne, pro-

ste i wspaniałe. Przebywanie
w nowym, pięknym i kolorowym przedszkolu ma ogromne znaczenie dla naszych dzieci. Dlatego też, w imieniu obecnych i przyszłych przedszkolaków składamy podziękowania
i wyrażamy wdzięczność za to
miejsce.
(Przedszkole w
Bieńkowicach, oddział w
Bolesławiu)

Uczniowie szkoły podstawowej

w Bieńkowicach zaczynają zajęcia z debatowania
Umiejętność prowadzenia
debat, jest jednym z celów projektu Erasmus + „Building active and critical thinking students” . Bieńkowicka szkoła rozpoczęła projekt we wrześniu
2019 roku razem ze szkołami
z Grecji, Słowenii, Hiszpanii i
Włoch. Cele projektu to przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu
edukacji i agresji szkolnej, a tak-

że rozwijanie kompetencji kluczowych , krytycznego myślenia
i umiejętności rozwiązywania
problemów. Sztuka debatowania pozwoli osiągnąć te ostatnie
cele. Debatowanie uczy formułowania swoich myśli , szybkiego przetwarzania zdobytych informacji, zadawania pytań i poddawania w wątpliwość tego co
słyszymy. To świetna szkoła ko-

leżeńskości, dzielenia się zadaniami, pracy w grupie oraz sposób pokonywania stresu związanego z publicznym przemawianiem.
Zajęcia miały odbywać się
już wiosną, a w maju planowano debaty z udziałem uczniów
wszystkich krajów partnerskich,
którzy mieli odwiedzić Bieńkowice. Do przyjazdu uczniów nie
doszło z powodu pandemii . W
marcu sytuacja we Włoszech,
w kraju koordynującym projekt, była dramatyczna, zdecydowano więc o odłożeniu zajęć
na późniejsze miesiące. Wkrótce wszystkie szkoły partnerskie
musiały przystosować się do
zdalnego nauczania. Uczestnicy projektu mieli nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna unormuje się po wakacjach. Wraz z
nadejściem nowego roku szkolnego, zajęcia projektowe ruszyły, choć niestety wiadomo, że
do przyjazdu uczniów do Bieńkowic nie dojdzie. Zajęcia ze
sztuki dyskusji odbędą się tak
jak planowano, jednak wszyscy

partnerzy będą debatować u
siebie. Planowane są spotkania online oraz zajęcia na platformie eTwinning.
Uczniowie będą ćwiczyć pro-

wadzenie debaty oksfordzkiej, stosować różne rodzaje arguktóra ma ściśle określony prze- mentów.
bieg. W ramach zajęć uczestniMagdalena Lenort, szkolny
cy projektu poznają też zasady koordynator projektu
dobrej dyskusji oraz nauczą się
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KLASA OKRĘGOWA
Lider bez punktów w derbach gminy
Krzyżanowice » W meczu
XII kolejki III grupy klasy okręgowej Podokręgu Racibórz doszło do starcia derbowego. LKS
Krzyżanowice podejmował sąsiada zza miedzy, czyli LKS 05
Tworków. Licznie zgromadzeni
kibice nie mogli narzekać na
brak emocji. Nie zabrakło także goli. Lepsi okazali się gracze
Marcina Malinowskiego udanie rewanżując się za porażkę
z trzeciej kolejki w Tworkowie.
Zespół Tworkowa w swoim
stylu próbował narzucić przeciwnikowi warunki gry. Już w
trzeciej minucie dobrą okazję
miał Mateusz Kocot, lecz jego
strzał głową nie sprawił problemów bramkarzowi Krzyżanowic. Później gra nieco zwolniła,
przeradzając się w raczej dość
spokojną rywalizację. Wraz z
upływem czasu oba zespoły starały się o dobrej sytuacje, lecz
niewiele z tego wynikało. Owszem, gracze gości stworzyli kilka okazji na zdobycie gola, lecz
wykończenie sytuacji przez za-

wodników Tworkowa pozostawiało wiele do życzenia. Swe
okazji mieli w tym czasie także
gospodarze, ale i oni nie potrafili skierować piłki do siatki rywala. Udało się to dopiero w 36
minucie meczu. Krzyżanowice
wywalczyły rzut wolny. Do futbolówki podszedł Marcin Pawłowski, który dośrodkował w pole karne Tworkowa. Tam piłkę
głową musnął Tobiasz Wodecki,
a ta po rękach bramkarza Twor-

kowa znalazła się w siatce. Do
końca pierwszej części meczu
wynik nie uległ zmianie.
Od początku drugiej części meczu ekipa Adama Jachimowicza ruszyła do odrabiana
strat. Co rusz gorąco było pod
bramką Krzyżanowic, lecz wynik pozostawał bez zmian. Wraz
z upływem czasu w drugiej części spotkania lepiej prezentowała się ekipa Marcina Malinowskiego. Z kolei gracze Tworkowa

upatrywali swych szans w kontrach. Kilka z nich było naprawdę groźnych, lecz nie wpłynęły
one na zmianę wyniku. Krzyżanowice nie zasypiały jednak
gruszek w popiele i też tworzyły groźne sytuacje. Niestety, ce-

lowniki graczy gospodarzy były
dość mocno rozregulowane. Piłkę w siatce udało się umieścić
dopiero na pięć minut przed
końcem regulaminowego czasu gry. Trafienie z bliskiej odległości powędrowało na konto

Młodzi piłkarze LKS Tworków

(naszraciborz.pl)
(fot. Katarzyna Kubik)

zwycięzcami turnieju w Zabrzu

Krzyżanowice » W niedzielę,
25 października drużyna młodych piłkarzy LKS Tworków
wzięła udział w turnieju piłkarskim ABC Sportu, który rozgrywany był na stadionie MKS Zaborze w Zabrzu.
W zmaganiach udział brało
dziesięć zespołów, podzielonych
na dwie grupy. Mecze odbywały
się równocześnie na dwóch boiskach. W rozgrywkach grupowych zaawodnicy z gminy Krzyżanowice zmierzyli się z zespołami Szombierek Bytom, MKZ
Zaborze, FC Katowice oraz Cedron Brody Kalwaria Zebrzydowska. Trzy z pojedynków padło łupem ekipy prowadzonej
przez Piotra Muchę. W meczu
z zespołem z Kalwarii Zebrzydowskiej padł remis 3:3. Ogółem dało to drużynie z Tworko-

wa pierwsze miejsce w grupie
i awans do półfinału.

Wyniki grupowe LKS 05
Tworków

 Szombierki Bytom - LKS
Tworków 1:3
 LKS Tworków - MKS Zaborze 7:0
 1 FC Katowice - LKS Tworków 0:4
 LKS Tworków - Cedron Brody Kalwaria Zebrzydowska
3:3
W półfinale zespół Piotra
Muchy trafił na ekipę SMS Ruda Śląska, która nie sprawiła
większych problemów drużynie
z Tworkowa. Gracze z gminy
Krzyżanowice pewnie wygrali
to spotkanie 6:2. W meczu finałowym naprzeciw ekipy Tworkowa ponownie stanęła eki-

pa z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Tym razem zespół Tworkowa
wyszedł na spotkanie maksymalnie skoncentrowany, dzięki czemu wygrał ten mecz 7:1.
Oznaczało to także wygraną w
całym turnieju.

Podium turnieju ABC
Sportu w Zabrzu

1. LKS 05 Tworków
2. Cedron Brody Kalwaria Zebrzydowska
3. Polonia Kraków
Najlepszym zawodnikiem
całego turnieju wybrany został
gracz LKS 05 Tworków, Ksawier
Ostas.
(naszraciborz.pl)
(fot. LKS 05 Tworków)

Łukasza Musioła. W końcówce
gry drużyna Tworkowa starała się przynajmniej o trafienie
honorowe, lecz bezskutecznie.
Trzy punkty w spotkaniu derbowym trafiły na konto zespołu ze stoli gminy Krzyżanowice. Dzięki tej wygranej zespół
Marcina Malinowskiego awansował na piątą pozycję w tabeli.
Ma siedemnaście punktów i jedno spotkanie zaległe. Drużyna
Adama Jachimowicza pozostała
liderem, lecz jej przewaga nad
Gorzycami stopniała do zaledwie jednego oczka.
LKS Krzyżanowice – LKS 05
Tworków 2:0 (1:0)
 1:0 Tobiasz Wodecki 36’
 2:0 Łukasz Musioł 85’

Z WOLEJA

Zalane wodą boiska,
zdziesiątkowane koronowirusem drużyny wszystko to
spowodowało przełożenie
niektórych meczy o mistrzowskie punkty.
W klasie okręgowej z naszych drużyn LKS Tworków
rozegrał 12 kolejek i zdobył
27 pkt co aktualnie daje mu II
miejsce w tabeli. Drugi nasz
reprezentant w tej klasie LKS
Krzyżanowice - 13 meczy i 20
pkt plasuje tę drużynę na VI
miejscu.
Grająca w klasie "A" Podokręgu Racibórz LKS Cha-

łupki z jednym zdobytym punktem znajduje się na ostatnim
XVI miejscu w tabeli.
W klasie B LKS Owsiszcze
ze zdobyczą 18 pkt zajmuje VIII
miejsce, zaś druga nasza drużyna LKS Zabełków z 11 punktami - XIV miejsce w tabeli.
Występujące w klasie C trzy
drużyny z naszej Gminy radzą
sobie różnie. Rezerwy LKS
Tworków na 10 meczy zdobył
19 pkt co daje tej drużynie III
miejsce. LKS Bolesław rozegrał 9 meczy i zdobył 7 pkt i IX
miejsce, zaś LKS Owsiszcze II
również 9 meczy - 3 zdobyte pkt

i ostatnie XII miejsce w tabeli.
Jedyna drużyna młodzieżowa z naszej Gminy grająca w
klasie A1 juniorów starszych
Podokręgu Rybnik w 9-ciu rozegranych meczach zdobyła
17 pkt i aktualnie daje jej to VI
miejsce.
W meczu półfinałowym Pucharu Polski Podokręgu Racibórz LKS Krzyżanowice zmierzy się z zespołem NAPRZÓD
Syrynia na jego boisku. Terminu spotkania jeszcze nie
ustalono.
Sytuacja z dnia 25.10.2020 r
Jan Kubik
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Od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Na antenie Radia Silesia ruszył konkurs

„PSR 2020 na fali”

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

(według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Udział w spisie jest obowiązkowy

OGŁOSZENIE

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach
rolnych:
 poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej
aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://
spisrolny.gov.pl/,
 telefonicznie – dzwoniąc na
infolinię spisową pod numer
22 279 99 99,
 a jeśli pozwoli na to sytuacja
epidemiczna w kraju:
 bezpośrednio w wywiadzie
udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego,
 korzystając – w przypadku
braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy
w celu dokonania samospisu
internetowego.

niają pełną ochronę gromadzohodowli zwierząt gospodarnych informacji.
skich, struktury zasiewów
Dane pozyskane podczas
upraw rolnych,
spisów mogą być wykorzysty-  analiza zmian jakie zaszły
wane wyłącznie do opracowań,
w rolnictwie na przestrzeni
ostatnich 10 lat,
zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji ope-  wykonanie zobowiązań Polratów do badań statystycznych
ski w zakresie dostarczenia
prowadzonych przez służby stainformacji na potrzeby orgatystyki publicznej.
nizacji międzynarodowych
Udostępnianie lub wykorzy– EUROSTAT, FAO, OECD,
stywanie danych uzyskanych w  aktualizacja statystycznespisach dla innych niż podane
go rejestru gospodarstw
rolnych i pr zygotowacelów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
nie operatów do pogłębioObowiązek realizacji spisów
nych badań reprezentacyjnakłada na państwa członkownych z zakresu rolnictwa
skie Unii Europejskiej rozpow kolejnych latach.
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również
Spis jest przeprowadzany w
wynika on z rekomendacji FAO, gospodarstwach rolnych:
zawartych w dokumencie pn.  osób fizycznych (gospodarŚwiatowy program spisów rolstwach indywidualnych),
nych rundy 2020 r. W państwach  osób prawnych,
członkowskich ONZ pełne ba-  jednostek organizacyjnych
Podstawową metodą reali- danie realizowane jest raz na
niemających osobowości
zacji spisu powszechnego jest 10 lat i obejmuje wszystkie goprawnej.
samospis internetowy – każdy spodarstwa rolne.
rolnik może dokonać spisu we
Zakres informacji zbierawłasnym domu, na własnym Podstawowe cele
nych w PSR 2020 dostępny
urządzeniu mającym połącze- Powszechnego Spisu
jest w załączniku nr 2 do ustanie z Internetem.
wy z dnia 31 lipca 2019 r. o poRolnego to:
Spisy, tak jak wszystkie pro-  zapewnienie bazy informa- wszechnym spisie rolnym w
wadzone przez GUS badania
cyjnej o gospodarstwach 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728
statystyczne, realizowane są z
rolnych i związanych z nimi z późn. zm.).
Bieżące informacje o spisie
zachowaniem wysokich stangospodarstwach domowych,
dardów bezpieczeństwa, w
koniecznej dla realizacji kra- rolnym dostępne są na stronie
oparciu o nowoczesne technijowej, regionalnej i lokalnej https://spisrolny.gov.pl/
ki teleinformatyczne. Narzędzia
polityki rolnej i społecznej
Zapraszamy wszystkich roloraz procedury w zakresie bezna wsi,
pieczeństwa stosowane przez  dostarczenie informacji nie- ników do udziału w spisie
statystykę publiczną spełniają
zbędnych do planowania ponajwyższe standardy i zapewlityki żywnościowej, trendów
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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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REKLAMA

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

OPTYK

Urszula Jaros-Luniak

tel. +48 502 647 791

Chałupki, ul. Raciborska 20

• OKULARY KOREKCYJNE, SŁONECZNE I OCHRONNE DLA DOROSŁYCH,
MŁODZIEŻY I DZIECI
• SZEROKI WYBÓR OPRAW OKULAROWYCH
I SOCZEWEK KOREKCYJNYCH
• BADANIE OSTROŚCI WZROKU

REALIZACJA RECEPT LEKARSKICH
Czynne: Pn-Pt: 9:00-16:00, Sob: 9:00-13:00
*Możliwość umówienia wizyty poza godzinami otwarcia.
REKLAMA

REKLAMA

ROL CARS

MECHANIKA

POJAZDOWA

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

REKLAMA

Geometria, rozrządy, sprzęgła
Hamulce układy zawieszenia
Naprawy główne i bieżące
Komputerowa diagnostyka wymiany:
olejów i filtrów

REKLAMA

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

Trochę nowości wydawniczych na długie jesienne wieczory.
Dobra książka na trudne czasy. Zapraszamy do bibliotek gdyż
książka jest najlepsza na wszystko.

półki

NIECH STANIE SIĘ ŚWIATŁOŚĆ - KEN FOLLETT

Kolejna książka która wciąga od pierwszej strony i którą czyta się na jednym
oddechu. Nie sposób się oderwać. Na tle losów bohaterów książki przyglądamy się rozwojowi jednego z królestw na Wyspach Brytyjskich i jego zmagań z
walijskimi sąsiadami oraz najazdami okrutnych wikingów na przełomie pierwszego tysiąclecia n.e. Silne kobiety, uzdolnieni rzemieślnicy, twardzi wojownicy,
zaangażowani w postęp cywilizacyjny i podstępni przedstawiciele kleru, a także
zmagający się z przeciwnościami losu i natury rolnicy, którzy dają początek osadzie King’s Bridge. Wikingowie, Walijczycy i pierwotni wojowie zwani Brytami
prowadzą między sobą krwawą i zażartą walkę o ziemię, władzę i przywileje.
Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego imperium. I jak każde na tej ziemi
budowane jest na krwi wrogów.Lektura pełna jest świetnych dialogów, niespodziewanych zwrotów
akcji. Silne kobiety, uzdolnieni rzemieślnicy, waleczni odważni wojowie.Powieść historyczna na najwyższym poziomie. Duch roku 997 został oddany bardzo wiernie, i można mieć wrażenie jakby się
było w środku wydarzeń a wszystko toczyło się z naszym udziałem.

ANNA IN W GROBOWCACH ŚWIATA - OLGA TOKARCZUK

Pisarka stworzyła historię niezwykle współczesną i w swej symbolice aktualną.
Bardzo ciekawe przedstawienie sumeryjskiego mitu o bogini Inannie. Opowiadana z kilku perspektyw historia jest osadzona w dalekiej przyszłości. Niezwykły
zabieg - przenieść historię dziejącą się tysiące lat temu w tysiące lat naprzód .
Olga Tokarczuk zrobiła to i efekt jest naprawdę dobry. Brakuje trochę wartkości akcji, ale sycić się można samym językiem i stylem pisania, który chyba jak
zawsze jest nienaganny. Olga Tokarczuk przedstawia historię tytułowej Anny
In tak realistycznie, że można uwierzyć, że ta postać istnieje naprawdę. Język
polski jak widać jest bardzo pięknym tworzywem, dlatego ostatnio Czytelnicy
zaczytują się w polskich pisarzach coraz częściej. Trudno książkę zaszufladkować do jakiegoś gatunku. Powieść fantasy,thriller, horror ....? Mistycyzm, dreszczyk, lęk, ciekawość,
zachwyt i inne uczucia, które towarzyszą Czytelnikowi strona po stronie. Język niebywały.

LISTY PISANE ATRAMENTEM CZYLI ROK Z ŻYCIA WDOWCA
- MAŁGORZATA KALICIŃSKA
Stefan od kilku lat jest na emeryturze. Zaradny, lubiący pracę w warsztacie, cały
czas otwarty na zmieniający się świat. Planowali z żoną wspólną jesień życia, razem chcieli cieszyć się domem na obrzeżach miasta, uprawą ogrodu, wnukami.
Nie było im to jednak dane. Po utracie żony Stefan stara się żyć dalej dla niej dalej,
ale nie jest to łatwe. Czuje się osamotniony, wyizolowany, odsuwa się od rodziny
i przyjaciół. Wycofuje się z życia towarzyskiego. Przypadek sprawia, że zaczyna
z żoną „rozmawiać”, pisząc do niej listy. Nie spodziewa się jak bardzo pisanie do
Marii i obecność sąsiadów z tej samej ulicy będą dla niego ważne. Jak wiele jeszcze ma do zrobienia na emeryturze, a spełnienie życiowego marzenia jeszcze przed nim… Najnowsza
powieść autorki „Domu nad rozlewiskiem” to ciepła, opowiedziana z humorem i charakterystyczną
dla autorki swadą historia o stopniowym przywracaniu poczucia sensu i zaufania do świata, o poszukiwaniu radości w codzienności, o powrocie do patrzenia w przyszłość po stracie, o życiu w pojedynkę.

Myśl
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.

Albert Einstein

Uśmiechnij się
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, uzależniłam się od Facebooka!
A doktor na to:
- Lubię to!

Facet dał ogłoszenie do gazety "Szukam żony". Jeszcze tego samego dnia otrzymał
mnóstwo odpowiedzi. Zdecydowana większość zaczynała się słowami "Weź pan moją".

Koleś umówił się na randkę w ciemno. Ale trochę się wystraszył i pyta kumpla:
- A co jeśli będzie brzydka jak noc?
- Proste. Idź do jej domu i jeśli rzeczywiście tak będzie zacznij kasłać "ekhm" i udawaj
silny atak astmy.
Poszedł, zadzwonił. W drzwiach pojawiła się najpiękniejsza kobieta jaką widział. Już
otwierał usta żeby coś powiedzieć, nagle:
- Ekhm, ekhm - dziewczyna zaczęła się dusić.

Z ZOO uciekł goryl. Wezwano specjalistę od chwytania goryli. Po godzinie zjawia się
ze strzelbą, kajdankami i prowadzi na smyczy psa dobermana. Dyrektor ZOO pyta go:
- Jak pan zamierza schwytać tego goryla?
- Zwyczajnie. Pracownicy ZOO zlokalizują drzewo, na którym siedzi. Pójdę tam razem
z panem i dam panu strzelbę oraz kajdanki. Potem wejdę na drzewo i strącę goryla na
ziemię. Doberman zaatakuje mu jądra, goryl zasłoni się rękami, a wtedy pan do niego
doskoczy i założy mu kajdanki.
- W porządku. Ale po co ta strzelba?
- Gdybym ja pierwszy spadł z drzewa, strzelaj pan do dobermana.

OBCA - LUCYNA OLEJNICZAK

Autorka zaprasza czytelnika do małej galicyjskiej wioski, w której wybucha epidemia cholery, a z której udaje się uciec, dzięki wrodzonemu sprytowi, młodej
dziewczynie. Strach i determinacja ukierunkowana na chęć ocalenia siebie i
dziecka w jej łonie, pchają ją naprzód. Szczęśliwym trafem udaje jej się uniknąć śmierci z ręki choroby i trafia pod opiekę życzliwych ludzi. Rodzi zdrową
córkę, która już w czasie ciąży była nazwana przez starą przyjaciółkę wyjątkową. Mijają lata, a Magdalena wyjeżdża do Krakowa. I od tego miejsca zaczyna
się opowieść o niezwykłej kobiecie. Krnąbrnej jako dziecko i niezwykle silnej
jako nastolatka, która dobrze rokuje i wykazuje niezwykłe zdolności i talent do
leczenia. Czy Magdzie uda się spełnić marzenia o byciu lekarzem? Lucyna
Olejniczak urzeka nas stworzoną przez siebie historią. Lekkość pióra autorki
sprawia, że przez powieść dosłownie się płynie, a opisane przez nią realia tamtej epoki, zabierają
nas w niezwykłą podróż w czasie. Autorka zawarła na kartach swej powieści wiele ciekawych wątków oraz sekretów dotyczących zielarstwa i leczenia za pomocą roślin. Jej powieść przepełniona
jest aromatem ziół z ogródka sióstr zakonnych, a miłość do nich i talent stają się fundamentem dla
marzeń młodej dziewczyny, które dzięki przychylności losu, zaczynają się krystalizować.

ARABSKA WENDETA - TANYA VALKO

Autorka zabiera czytelnika w świat „starych” bohaterów, ale jakże współczesnych problemów, z którymi muszą zmagać się nie tylko oni, ale z jakimi zmaga się społeczeństwo. Pojawia się kwestia uchodźców tłumnie docierających
na południe Europy. Ludzi, na których wielkim rządzącym zaczęło brakować
już pomysłu. Tych, którzy przebywszy długą drogę liczą na ratunek, spotykają
się zaś z odrzuceniem i wyzwaniem przetrwania w skrajnie trudnych warunkach. Pośród nich są tacy jak Jasem, ludzie na wskroś źli, którzy swoim postępowaniem niszczą potem zaufanie względem arabskiej ludności przekreślając szansę uczciwych. Ale i ludzie niewinni, dzieci, które giną pozostawione
same sobie. Bez jakiejkolwiek pomocy. Za pomocą postaci pewnej Afrykanki
autorka unaocznia także problem kontrowersyjnego obrzędu, który wciąż bywa praktykowany na
Czarnym Lądzie. Obrzezana Czadyjka, dokarmiana w dzieciństwie fałszywymi historyjkami została
okaleczona na całe życie. Jak wygląda brutalnie odebrane dzieciństwo młodych dziewczynek poddawanych temu rytuałowi? Dynamiczna, wymagająca skupienia, wielowątkowa, nowa powieść Tanyi Valko, u boku której na pewno nie zabraknie nam wrażeń. Poruszająca cały szereg aktualnych
problemów, które dają czytelnikowi do myślenia. Za pomocą bohaterów autorka przemyca w karty
swojej powieści wiele wartości i jak nikt obrazuje nieprzewidywalność losu pamiętając o zachowaniu równowagi i niepopadaniu w stereotypy. Uchodźcy, pandemia i tytułowa wendeta. Czy sprawiedliwości stanie się zadość?
Agnieszka Winiarczyk
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tyle razy strażacy z gminnych jednostek OSP wyjeżdżali do akcji związanych
z wysokim stanem wody w dniach od 13 do 17 października.

