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ŚWIĘTO KOBIET

Rudyszwałd » Kiedyś rajstopy i goździk, dzisiaj tulipan
i czekoladki. Czasy się zmieniają lecz wdzięczność dla kobiet,
za ich obecność w naszym życiu, pozostaje niezmiennie taka
sama. Dzisiejszy Dzień Kobiet
nie jest już tak hucznie obchodzony, ale panie z gminy Krzyżanowice zawsze mogą liczyć

na życzenia i uznanie.
W dniu ich święta wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
zaprosił przedstawicielki gminy,
a więc panie będące na stanowiskach dyrektorskich w szkołach,
jednostkach organizacyjnych
gminy, kierowniczych w urzędzie oraz przewodniczące społecznych organizacji pozarzą-
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Dzień sołtysa

Rudyszwałd » Urząd ten zo- ich oficjalnym świętem, które
stał utworzony na przełomie XII zostało utworzone w celu okai XIII wieku. Od samego począt- zania wdzięczności za ich praku sołtys jest przedstawicielem cę oraz zwróceniu uwagi społelokalnej społeczności wiejskiej, czeństwa na rolę sołtysa w polale od czasów średniowiecz- skiej wsi.
dowych, na skromny poczęstu- nych jego rola ulegała wielu
Wójt gminy Krzyżanowinek do sali w Rudyszwałdzie. zmianom. W Polsce od 1990 ro- ce Grzegorz Utracki zaprosił
Z okazji ich święta wójt życzył ku stał się organem wykonaw- wszystkich sołtysów z gminy,
wszystkim kobietom, aby były czym sołectwa. 11 marca jest w dzień ich święta, do świetlidoceniane przez cały rok, a nie
tylko w tym jednym dniu. SpoOgłoszenie Urzędu Gminy Krzyżanowice
tkanie odbyło się w dwóch rzutach, aby zapewnić panujący
reżim sanitarny.
GMINA KRZYŻANOWICE POSZUKUJE
(lukbor)

cy w Rudyszwałdzie, aby złożyć
im życzenia i wyrazy swojego
zadowolenia z owocnej współpracy pomiędzy urzędem a sołectwami. Sołtysi zostali poczęstowani skromnym poczęstunkiem, a całe spotkanie przebiegało z zachowaniem wszelkich
rygorów bezpieczeństwa.
(lukbor)

PODMIOTU GOSPODARCZEGO
DO PROWADZENIA
PUNKTU GASTRONOMICZNEGO
W REJONIE RUIN ZAMKU W TWORKOWIE
Podmiot winien posiadać własny food truck
(tj. mobilny pojazd gastronomiczny)
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32 419 40 50 wew. 142

« Wydarzenia i aktualności « 3

Marzec 2021 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Droga w Rudyszwałdzie

OFICJALNIE OTWARTA

Rudyszwał » Przebudowa
tej drogi to przykład dobrej
współpracy transgranicznej.
Posłuży ona nie tylko mieszkańcom, ale również naszym
południowym sąsiadom, którzy
będą chcieli przyjechać do gminy w celach turystycznych jak
i konsumenckich. Łącznie przebudowano 3 353 m drogi.
23.03 oficjalnie został oddany
do użytku odcinek drogi powiatowej w sołectwie Rudyszwałd.
W ramach inwestycji przebudowany został odcinek trasy
począwszy od skrzyżowania
ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania
ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice. Zadanie zrealizował Powiat
Raciborski wspólnie z Gminą
Krzyżanowice oraz z czeską

Gminą Šilheřovice. Koszt inwestycji wyniósł 4.055.903,08
zł, z czego dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2.170.368,34 zł, a dofinansowanie
z budżetu państwa 668.861,37 zł.
Wkład finansowy gminy Krzyżanowice wyniósł 723.471,04 zł.
W otwarciu uczestniczył wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, Wójt Gminy Krzyżanowice
oraz w imieniu starosty Šilheřovice Radka Kanii radni Gminy.
Wśród obecnych byli również:
prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam Wawoczny, sołtys Rudyszwałdu Urszula Błaszczok i Radna Gminy Krzyżanowice Beata Płaczek.
Wójt gminy Krzyżanowice wyraził swoje zadowolenie

z nowej drogi i inwestycji o którą
zabiegał będąc jeszcze radnym
powiatowym. Mieszkańcy Rudyszwałdu zyskali bardzo dobrą
i bezpieczną drogę, ale z inwestycji skorzystają również sąsiedzi z Czech, którzy chętnie
robią swoje zakupy w gminie
Krzyżanowice.
Podczas spotkania poruszony
został temat nowej marki turystycznej jaką jest Kraina Górnej
Odry i do której należy Gmina
Krzyżanowice. Wspomniał o niej
prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, który wyraził swoje
zadowolenie z zrealizowanego
zadania, ponieważ takie inwestycje mają ważny wpływ na rozwój
turystyki, szczególnie jeśli są to
drogi ruchu przygranicznego.
(lukbor)

Informuje się mieszkańców

gminy Krzyżanowice,
iż w dniu 2 kwietnia 2021 roku
(Wielki Piątek)
Urząd Gminy, GZOKSiT, OPS

BĘDĄ NIECZYNNE
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Rewitalizacja budynku dawnej wozowni

przy ruinach zamku w Tworkowie
Gmina Krzyżanowice pozyskała środki na przeprowadzenie kompleksowych prac rewitalizacyjnych na budynku dawnej wozowni, stanowiącej część
niedawno odnowionych i udostępnionych zwiedzającym ruin
tworkowskiego Zamku. Projekt

otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Projekt obejmuje zarówno
działania wewnątrz wozowni,

w celu przygotowania obiektu
do realizacji działań społecznych i kulturalnych, jak i wykonanie rewitalizacji z uwzględnieniem zabytkowego charakteru budynku, co pozwoli
na wkomponowanie obiektu
w istniejący kompleks ruin
oraz przyzamkowego parku,
a całokształt stworzy wysokiej
jakości infrastrukturę rekreacyjną w centrum miejscowości Tworków w gminie Krzyżanowice.

Zakres prac
przewidzianych
projektem:

Wizualizacja - przykładowa aranżacja wnętrza








okiennej i drzwiowej w istniejących otworach,
wykonanie pokrycia stropu
i stropodachu wraz z wykonaniem odpowiedniej izolacji
cieplnej stropodachu,
montaż przeszkleń i balustrad,
wykonanie instalacji wodociągowej, grzewczej, wentylacyjnej oraz gelektrycznej
w projektowanych pomieszczeniach,
aranżacja sali na cele kulturalno-społeczne.

Wydatki kwalifikowalne:
2.366.987,69 PLN
Dofinansowanie RPO WSL:
 wykonanie w obiekcie sanitariatów i zaplecza do obsłu- 1.936.126,15 PLN
gi działań społecznych i kulWkład własny Gminy:
turalnych,
430.861,54 PLN
 wykonanie odcinka stropu
Planowana realizacja:
nad częścią pomieszczeń,
01.03.2021 r. – 31.12.2022 r.
 montaż stolarki i ślusarki
(PŚ)

Wizualizacja - przykładowa aranżacja wnętrza

Wizualizacja - przykładowa aranżacja wnętrza

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Termomodernizacja budynku

Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach

Gmina Krzyżanowice kontynuuje działania związane z termomodernizacją oraz odnowieniem obiektów szkolnych. Po
budynkach Szkół Podstawowych w Chałupkach i Tworkowie, gmina Krzyżanowice pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na wykonanie kompleksowej
termomodernizacji Szkoły
Podstawowej w Bieńkowicach.
Zrealizowane zostanie to w ramach poddziałania 4.3.2. - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

W ramach projektu
przewidziano do realizacji
następujące zadania:

Budynek SP Bieńkowice przed termomodernizacją

1. Prace termomodernizacyjne, obejmujące ocieplanie
ścian zewnętrznych, dachów, ścian piwnic budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Modernizację systemu przygotowania c.w.u.
3. Modernizację instalacji cen-

tralnego ogrzewania i źródła ciepła.
4. Montaż instalacji OZE (instalacja fotowoltaiczna)
5. Modernizację oświetlenia
wewnętrznego (wymiana
na oprawy typu LED)
Realizacja projektu wpłynie
na poprawę stanu środowiska
naturalnego dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych produktów spalania oraz pyłów do atmosfery. Ponadto obniżone zostaną koszty ogrzewania, podniesiony komfort użytkowania
budynku i poprawi jego estetykę.
Wartość całkowita projektu:
2.821.916,52 PLN
Wydatki kwalifikowalne:
2.443.499,32 PLN
Wydatki niekwalifikowalne:
378.417,20 PLN
Dofinansowanie RPO WSL:
917.598,92 PLN
Wkład Gminy: 1.904.317,60
PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.10.2021r.
(PŚ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

INFORMACJA URZĘDU GMINY KRZYŻANOWICE
Zmieniają się godziny otwarcia Ruin Zamku i wieży widokowej w Tworkowie.
Od 1 kwietnia br. (czwartek) wieża widokowa wraz z ruinami zamku w Tworkowie będą udostępnione dla zwiedzających od godziny 10:00 do 18:00.
W dniach od 2 do 4 kwietnia br. (Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielkanoc) Wieża widokowa będzie ZAMKNIĘTA.

« Ludzie z gminy « 5
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WSPO MNIENIE KAPŁ ANÓ W Z GMINY KRZ YŻ ANOW I CE

Śp. ks. Edward Stachurski

Śp. ks. Oswald Bobrzik

W poniedziałek 8 lutego
2021 r. w Wielkiej Brytanii zmarł
ks. Edward Stachurski, który od
1988 r. pracował w strukturach
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Zgodnie z wolą śp. ks.
Edwarda, po uroczystościach
pożegnania w Wielkiej Brytanii, jego prochy zostały złożone
w grobie rodzinnym w Zabrzu.
W uroczystości pogrzebowej
wziął udział ks. Proboszcz Jerzy Witeczek
Ks. Edward Stachurski urodził się 16 kwietnia 1949 roku
w Krzyżanowicach. Syn Antoniego i Lidii z domu Paczuła.
Był najstarszym z trojga dzieci
w domu Stachurskich. Po ukończeniu Seminarium diecezjalnego przyjął święcenia kapłańskie
i został posłany przez ks. biskupa jako wikariusz do różnych parafii w diecezji opolskiej.
Ks. Proboszcz z parafii w
Krzyżanowicach Jerzy Witeczek tak wspomina ks. Stachurskiego. Myślał nieustannie o wy-

14 marca br. zmarł ks.
Oswald Bobrzik, kapelan J.
Świątobliwości, emerytowany
proboszcz parafii Trójcy Świętej
w Ciasnej. Urodzony 10.09.1934 r.
w Krzyżanowicach, wyświęcony
21.06.1959 r. w Opolu. Pogrzeb
odbył się w środę, 17 marca
2021 r. o godz. 10:30 w kościele parafialnym Trójcy Świętej
w Ciasnej. W ostatniej drodze
towarzyszyło mu liczne grono
parafian z Krzyżanowic oraz
przedstawiciele lokalnych
władz samorządowych.
Ks. Proboszcz z parafii w
Krzyżanowicach Jerzy Witeczek tak wspomina ks. Bobrzika - Ks. prałat Oswald Bobrzik
bardzo często przebywał w swojej rodzinnej parafii św. Anny, a szczególnie jak przeszedł
w 2009 roku na emeryturę. Jak
tylko pozwalało Mu zdrowie to
był obowiązkowo obecny w Krzyżanowicach na Święta Bożego
Narodzenia, Wielkanoc, odpust
ku czci św. Anny i Uroczystość
Wszystkich Świętych, wakacje,
jak też w czasie różnych spotkań
rodzinnych. Po święceniach kapłańskich udzielonych przez ks.
Biskupa Franciszka Jopa został
przydzielony do pracy duszpasterskiej w różnych parafiach
diecezji opolskiej.
W parafii Ciasna był proboszczem przez 40 lat. W 1985 roku
uległ spaleniu kościół parafialny, który był zbudowany z drew-

1949-2021

jeździe na misje św. Jego marzenie się spełniło. Po uprzednim
przygotowaniu i kursie języka
udaje się na misje do Zambii.
Kościół z natury jest misyjny i we wszystkich zakątkach
świata jest potrzeba głoszenia
Ewangelii i sprawowania sakramentów Świętych. Jest wielu
misjonarzy z diecezji opolskiej
pracujących w różnych częściach świata.
W 1988 roku ks. Edward
rozpoczął posługę w strukturach Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Walii, gdzie był Proboszczem w różnych miejscowościach. Musiał się zmierzyć
z różnorodnością pracy duszpasterskiej na tamtych terenach.
Starał się wypełniać swoje obowiązki z zadania jak najlepiej.
Ks. Edward odwiedzał też swoją
rodzinną parafię Krzyżanowice, mimo że jego rodzice z rodzeństwem zamieszkali później
w Zabrzu na terenie parafii św.
Andrzeja. Matka ks. Edwarda

JUBILACI

Diament to najtwardsza znana nam substancja występująca
w przyrodzie. 60 rocznica zawarcia związku małżeńskiego jest
nazywana Diamentowymi Godami, ponieważ po takim czasie wspólnego życia małżeństwo musi być trwałe. Z powodu obostrzeń i pandemii zostały
ograniczone tradycyjne odwie-

dziny, ale Gmina nie zapomina
o zacnych jubilatach. W imieniu wójta gminy Krzyżanowice
Grzegorza Utrackiego życzenia
i upominki przekazała kierownik USC Dorota Dwulecki.

Diamentowe Gody (60
lat zawarcia związku
małżeńskiego)

1934-2021
pracowała w Krzyżanowicach
jako przedszkolanka.
9 sierpnia 2003 roku ksiądz
Edward spotkał się w Krzyżanowicach z kolegami i koleżankami ze swego rocznika, obchodząc czterdziestą rocznicę
ukończenia Szkoły Podstawowej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Edward, koncelebrując z ks. Proboszczem, prosząc dla żyjących i ich rodzin
o zdrowie, Błogosławieństwo
Boże i wszelką pomyślność,
a dla zmarłych kolegów, koleżanek i nauczycieli o nagrodę
życia wiecznego.
Ks. Edward od 2014 roku
przebywał na emeryturze w Reading, tam też zmarł.
(oprac. lukbor)

 Edyta i Brunon Studnic z
Krzyżanowic
 Hildegarda i Walter Hollain
z Zabełkowa
 Jadwiga i Hubert Pawełek z
Rudyszwałdu
 Maria i Stanisław Smołka z
Rudyszwałdu

Maria i Stanisław Smołka

Edyta i Brunon Studnic

Jadwiga i Hubert Pawełek

Hildegarda i Walter Hollain

na. Wielkim przedsięwzięciem
była budowa nowego kościoła.
Wymagało to od księdza wiele
wysiłku, pracy, troski o piękny
wygląd nowej świątyni. Praca
duszpasterska oprócz budowy
nowego kościoła zawsze była na
pierwszym miejscu. Liturgia była spowodowana na czas budowy kościoła w nowo powstałym
domu katechetycznym.
Przez parafię Ciasna przechodziła co roku opolska pielgrzymka. Parafianie z Krzyżanowic byli bardzo gościnnie
przyjmowani i mieli zawsze zapewniony nocleg.
W parafii Ciasna i w swojej
rodzinnej parafii obchodził ks.
Oswald złoty Jubileusz Kapłaństwa a następnie w 2019 roku
60-lecie po święceniach kapłańskich. Była to dla Niego wielka
radość, jak również gdy został
zamianowany przez papieża
Benedykta XVI nowy biskup na
stolicę diecezji Opolskiej, syn
ziemi oleskiej ks. Andrzej Czaja.
Ks. Biskup Andrzej Czaja tak
wspomina ks. Oswalda podczas
homilii pogrzebowej – Nie będąc jeszcze księdzem poznawałem księdza Oswalda jako kapłana niezwykłej klasy, ktoś kto
miał niesamowitą kulturę bycia,
ale też kulturę kapłańskiego życia. Można z nim było porozmawiać na każdy temat. Zawsze
umiał wsłuchiwać się, zanim
cokolwiek powiedział. Niewie-

le trzeba było od niego usłyszeć
żeby odejść podniesionym na
duchu. W dalszej części dodał
– On celebrował kapłaństwo bo
to był skarb, należał do Pana,
miał tego świadomość, był jego
reprezentantem, tym żył. Do tego też odpowiedzialna postawa,
wszędzie, poczynając od stroju
na miarę księdza, zachowanie
na każdym kroku, nie dla panoszenia się i wynoszenia. Bo
był niezwykle pokornym człowiekiem i księdzem, ale właśnie
mając świadomość tego, że jest
się reprezentantem Chrystusa, co godzi się na miarę Chrystusa i Ewangelii żyć. I to jego
słowo nigdy nie raniące, proste,
trafiające do serca człowieka,
podnoszące na duchu. Homilię
zakończył słowami - Dziękujemy ci Drogi księże Oswaldzie
za wszystko, a może trzeba najpierw powiedzieć tak - dziękujemy tu dziś zgromadzeni wokół twojej trumny przy ołtarzu,
Bogu - za jakość Twojego życia
i posługiwania. Dziękujemy tobie za taką piękną współpracę
z Bożą Łaską, która takie owoce
wydawała i tak promieniowała.
Żyj w pokoju.
(oprac. lukbor)
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Nowy wóz bojowy
W OSP CHAŁUPKI
Jastrzębie-Zdrój » Ochotnicy z Chałupek przesiadają się z
wysłużonego wozu Star 244 na
nowszy, ciężki wóz bojowy Jelcz
010R. Pojazd został przekazany
nieodpłatnie przez Panią Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Annę Hetman. Ciężki wóz bojowy został pozyskany z inicjatywy wójta gminy Krzyżanowice
Grzegorza Utrackiego i pomocy
komendanta PSP w Raciborzu
Jarosława Ceglarka.
4 marca br. wójt gminy wraz
z delegacją strażaków z OSP
Chałupki w składzie Naczelnikowi Sławomir Hoszek oraz
kierowca Artur Bartocha udali
się do Jastrzębia-Zdrój w celu
odebrania kluczy i dokumentów
samochodu. Przekazanie miało miejsce w Urzędzie Miasta
Jastrzębia-Zdrój przez Panią
Prezydent na ręce Wójta Gminy.

Nowy pojazd dla OSP Chałupki to ciężki wóz bojowy Jelcz
010R z 1999 roku, który wcześniej służył ochotnikom z OSP
Bzie. Zastąpi on 38-letni średni
wóz bojowy Star244. Nowy nabytek ma zbiornik na wodę o pojemności 5000 l – to największy
zbiornik ze wszystkich pojaz-

dów którymi dysponują gminne
jednostki OSP. Nowy pojazd poddany został drobnym poprawkom, doposażeniu i w kwietniu
zostanie oficjalnie wprowadzony do jednostki i będzie służyć
druhom z OSP Chałupki.
(lukbor)

LED-y oświetlą chodnik
Tworków » Zakończyły się
prace związane z: „Modernizacją oświetlenia przy chodniku
i podwórku szkolnym w Tworkowie przy ul. Zamkowej 13”
W ramach zadania zostały
zdemontowane trzy istniejące,
zniszczone słupy parkowe na
przesmyku pomiędzy ulicami
Polną i Zamkową. Zabudowano trzy nowe słupy z energooszczędnymi oprawami typu
LED oraz postawiono nowe
ogrodzenie terenu szkoły.
Nowe oprawy oświetlają
podwórko szkolne i chodnik łączący ul. Zamkową i Polną, co
znacznie poprawiło bezpieczeństwo i komfort użytkowników.
Koszt zadania: 12.300,00 zł
brutto
(GP)

NOWA NAWIERZCHNIA

przy szkole podstawowej w Tworkowie
Tworków » Zakończyły się
prace związane z „Przebudowa
nawierzchni placu apelowego
przy SP Tworków”.

W ramach zadania
wykonano:

 nawierzchnię z kostki brukowej całego placu,
 remont elementów kanalizacji deszczowej - kratek ściekowych, studni rewizyjnych;
 ułożenie drenażu
Koszt zadania 115.034,13
brutto

(GP)
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SZKOŁY NASZEJ GMINY DOPOSAŻONE
w sprzęt komputerowy, tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne

Dzięki realizacji projektów  126 laptopów
zł, kwota dofinansowania edukacyjnych udało się doposa-  13 tablic interaktywnych
146 351,82 zł,
3. „Kompetencje kluczowe nażyć placówki w laptopy, tablety, taz projektorami
 36 tabletów
blice interaktywne, meble i bogate
szą przyszłością - zajęcia dopomoce dydaktyczne. Zakupione  pomoce dydaktyczne, medatkowe dla uczniów Szkoły
wyposażenie, pozwala na prowable i wyposażenie do klasoPodstawowej im. Gustawa
dzenie eksperymentalnych zajęć
pracowni,
Morcinka w Krzyżanowice”edukacyjnych, których celem jest
wartość projektu- 299 117,00
zwiększenie dostępu do wysokiej Każda z 5 szkół prowadzi
zł, kwota dofinansowaniajakości oferty edukacyjnej oraz odrębny projekt:
269 205,30 zł,
rozwój kompetencji kluczowych 1. „Wiedza naszą mocną stro- 4. „Szkoła twórczych rozwiąw zakresie nauk przyrodniczych,
ną - Wsparcie uczniów Szkozań- uczeń zdolny w Szkole
ły Podstawowej im. Bohatematematyczno – technicznych
Podstawowej- zajęcia rozwirów Westerplatte w Bieńkooraz języków obcych. Środki na
jające w Tworkowie”- warprojekt dla szkół podstawowych
wicach” - wartość projektu
tość projektu- 242 728,00
zł, kwota dofinansowaniapozyskane zostały z inicjatywy
- 271 962,08 zł, kwota dofinansowania - 244 765,87 zł,
wójta gminy Krzyżanowic i skarb218 455,20 zł,
2. „W świecie wiedzy - nauki 5. „Poszerzać horyzonty, rozwinika gminy.
przyrodnicze w Szkole Podjać zainteresowania - zajęcia
W sumie placówki
stawowej w Chałupkach”dodatkowe w Szkole Podstawartość projektu - 162 613,13
wowej w Zabełkowie” - wardoposażono w:

tość projektu - 290 376,25 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.

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.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Dworcowej
Tworków » Ruszyła przebudowa ul. Dworcowej w Tworkowie o długości 1196 mb. Zadanie
obejmować będzie:
 przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi,
 wykonanie ścieżki rowerowej i odtworzenie pobocza,
 zmianę organizacji ruchu
drogowego na skrzyżowaniu z drogą gminną – ul. Żwirową,
 przebudowę elementów odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą.

w Tworkowie od skrzyżowania
Planowany termin zakończe- z ulicą Zamkową do przejazdu
nia przebudowy ul. Dworcowej kolejowego oraz remont drogi
30.06.2021 r.
powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45
Wartość przebudowy wynie- w Tworkowie”
sie 1.875.138,76 zł
W 2020 r. w ramach projektu
Projekt realizowany jest wyremontowano drogę powiaprzez gminę Krzyżanowice oraz tową nr 3516S pomiędzy skrzypowiat raciborski pn: „Przebu- żowaniami z DK 45.
dowa drogi powiatowej nr 3517S
Wartość remontu wyniosła

1.499.700,80 zł
Łącznie wartość całego projektu wyniesie 3.374.839,56 zł
Z czego dofinansowanie
ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych wynosi
1.856.161,76 zł
 wkład finansowy Gminy
Krzyżanowice 759.338,90 zł
 wkład finansowy Powiatu
Raciborskiego 759.338,90 zł

Montaż piłkochwytów na terenie
boiska LKS w Tworkowie
Tworków » Zadanie polegało na demontażu istniejącego
piłkochwytu, który wykazywał
słabą stabilność oraz montaż
nowego bezpośrednio za bramką o długości 30m.
Dodatkowo chcąc wykorzystać stary piłkochwyt oraz mając

na względzie wieloletni konflikt z
jednym z właścicieli sąsiednich
posesji, postanowiono wykorzystać zdemontowany piłkochwyt,
ustawić go wzdłuż przyległych
posesji oraz dołożyć 35m nowego.
Mamy nadzieję, że podjęte
działania, pozwolą na bezpiecz-

ne i bezkonfliktowe użytkowanie
obiektu sportowego jakim jest
boisko LKS Tworków.
Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 33.293,88 zł.
(GP)
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Laureaci XIV Gminnego Konkursu Gwary Śląskiej
Tworków » W czwartkowe
przedpołudnie, 18 marca br., odbyły się przesłuchania filmików
nadesłanych na XIV Konkurs
Gwary Śląskiej. Do przeglądu
zostały zgłoszone 83 nagrania,
do realizacji których było zaangażowanych 105 osób – dzieci
i dorosłych. Uczestnikami konkursu były dzieci od 3 roku życia, również spoza naszej gminy, a także dorośli mieszkańcy
gminy Krzyżanowice. Każdego
roku do jury organizatorzy za-

praszają specjalistów w zakresie folkloru i gwary. Jurorkami
tegorocznej edycji konkursu
były Panie dr Kornelia Lach –
folklorystka, autorka wielu książek o kulturze pogranicza polsko-czeskiego, Maria Kostrzewa – poetka, gawędziarka oraz
Agnieszka Winiarczyk – emerytowany bibliotekarz, miłośnik
literatury. Panie doceniły trud
wszystkich uczestników konkursu oraz opiekunów i rodziców. Zauważyły piękne stroje,

pomysłowość, doskonałą recytację i interpretację utworów
oraz różnorodność tekstów, które niejednokrotnie są autorskie,
o niezwykle aktualnej tematyce. Po wnikliwym wysłuchaniu
wszystkich prezentacji, jury wyłoniło najlepsze wykonania.
Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatom.
(GZOKSiT)

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie

XIV GMINNY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

Maksymilian Suliga

LISTA LAUREATÓW
Wykonawca

Wiek

Repertuar/autor

Opiekun/placówka delegująca

Kategoria przedszkola
1.

Mia Zawadzka

5

„Badyanzug”

Przedszkole Tworków
Barbara Adamczyk

2.

Jakub Zawadzki

7

„Malyrz”

SP Tworków Iwona Studnic

3.

Dawid Krupa

5

„Antek i Francek”

ZSP w Owsiszczach
Wioleta Andreczko

4.

Maksymilian Suliga

4

„Jo je Maks”

Przedszkole w Krzyżanowicach
Jolanta Siegmund

5.

Leon Adamczyk

3

„Zymby” Maria Zawadzka

Przedszkole w Tworkowie
Barbara Mokrosz

6.

Hanna Błaszczok

3

„Gryfno dziocha” Maria Zawadzka

Przedszkole w Tworkowie
Barbara Mokrosz

7.

Paweł Sbeczka

4

SAFER Maria Zawadzka

Przedszkole w Tworkowie
Jolanta Pawlik

8.

Iga Kolonko

„Dycki na swojim” Maria Zawadzka

Przedszkole w Tworkowie
Jolanta Pawlik

9.

Sandra Suchanek

Dawid Krupa

Kategoria kl. I - III
7

„Suchankula” Maria Zawadzka

SP Krzyżanowice

10.

Marta Cmok

7 lat, kl. I

„Wiano”

SP w Bieńkowicach Edyta Witeczek

11.

Samanta Strzelczyk

7 lat, kl,. I

„Wczasy” Iwona Strzelczyk

Tworków Iwona Strzelczyk
ZSP Zabełków Ewelina Fuchs

12.

Paulina Nawrocka

7

„Mój przyjaciel Timi”

13.

Antoni Matloch

8

„Zapomnioł woł jak dzielenciem był” ZSP Kobyla Karolina Matloch

14.

Kinga Beczica
Karolina Kupka

8 i 0 lat II „Choróbsko” Maria Zawadzka
i III kl.

ZSP w Tworkowie

15.

Emilia Kupka

8 lat, kl. 2

ZSP w Zabełkowie Bernadeta
Sternisko

„Kolejarko wyliczanka”

16.

Julia Paloch

8 lat, kl. II

„Samochwała”

SP w Chałupkach Teresa Lipiec

17.

Maximilian Kubny

9 lat k. III

„Paulek i Gustlik”

ZSP Zabełków Krystyna Praszelik

18.

Helena Socha

9 lat, kl. II

„Abraham Onkla”

SP Bieńkowice Edyta Kalisz

Hanna Błaszczok

Samanta Strzelczyk

Antoni Matloch
Karolina i Kinga

Kategoria kl. IV - VIII
19.

Karolina Wybraniec

12 lat, VI kl. „Godka o kiszyniu kapusty”

ZSP Kobyla

20.

Wiktoria Cymbaluk

11 lat, kl. VI

„Stasiek i Nela”

ZSP w Zabełkowie

21.

Nina Łomnik

11 lat, kl. VI

„Lyń”

ZSP Kobyla Monika Hartman

22.

Szymon Grzesiczek

12 lat, kl. VI

„Druga młodość opy”

SP w Bieńkowicach Grzesiczek
Irena

23.

Świetlica w Chałupkach:
Paulina Paloch
Nina Toczek
Julia Paloch
Maksymilian Basista
Karol Czerwiński
Karolina Basista
Martyna Fulneczek
Paweł Tomas
Wiktoria Koloska
Magdalena Grzegorczyk
Olivia Uliarczyk

„Hansi i Gryjtka - bajka pofyrtano”
Dzieci
w różnym
wieku

Świetlica w Chałupkach Małgorzata
Tomas Iweta Farana

24.

Agnieszka Adametz

„O życiu”

Zgłoszenie indywidualne

25.

Grażyna Cwik

„Dwie Omeczki”

Zgłoszenie indywidualne

Nina Łomnik

Kategoria dorośli

26.

Krystyna Galda

„Ślonka gejsza”

Zgłoszenie indywidualne

27.

Bożena Mruszczyk

„Lekcja na linie”

Zgłoszenie indywidualne

28.

Iweta Farana
Sabina Ciuraszkiewicz
Małgorzata Tomas
Maria Sokół
Andrzej Fojcik

„Bajka o szprytnych koziczkach

Świetlica w Chałupkach, Świetlica
w Nowej Wiosce, Centrum Kultury
w Tworkowie

Sabina Ciuraszkiewicz
starszy specjalista ds. kultury GZOKSiT w Krzyżanowicach

Helena Socha

Emilia Kupka

Julia Paloch
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Sandra Suchanek

Chałupki

Bożena Mruszczyk

Jakub Zawadzki

Marta Cmok

Paulina Nawrocka

Chałupki

Szymon Grzesiczek

Grażyna Cwik

Mia Zawadzka

Karolina Wybraniec

Maksimilian Kubny

Agnieszka Adametz

Krystyna Galda

Zespół pracowników Kultury

Wiktoria Cymbulak

Leon Adamczyk

Paweł Sbeczka

Iga Kolonko
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Luty w krzyżanowickim przedszkolu
Krzyżanowice » Luty rozpoczęliśmy Balem Przebierańców.
Bal odbył się w grupach a rozpoczęła go prezentacja strojów
– a było mnóstwo ciekawych.
Wśród dziewczynek dominowały
Elzy, wróżki, księżniczki a wśród
chłopców policjanci, Spajderme-

ni, Psi Patrol itp. Były tańce, konkursy i słodki poczęstunek. 15 lutego świętowaliśmy Walentynki
a 16 lutego Dzień Ziemniaka. To
kolejny kolorowy dzień z naszego
comiesięcznego cyklu.
W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy konkurs pod ha-

słem „Bezpieczny dom”. Był to
konkurs plastyczno- techniczny,
w ramach którego dzieci robiły wspólnie z rodzicami prace
przestrzenne. Pomysły – jak
to zwykle bywa – przerosły nasze oczekiwania. Piękne prace
udekorowały nasze przedszkole

i wszystkie zostały wyróżnione.
Dzieci które wykonały wspólnie
z rodzicami prace otrzymały dyplomy i upominki. Dziękujemy
rodzicom za współpracę. Na koniec lutego obchodziliśmy Dzień
Dinozaura. Dinozaury zagościły w naszym przedszkolu – zrobione z papieru, dinozaury- zabawki, dinozaury wymalowane na koszulkach itp. Za nami
kolejny miesiąc zajęć, zabaw
i ciekawych wydarzeń w naszym przedszkolu.
(Jolanta Siegmund)

KONKURS PLASTYCZNY
- „Zakładka do książki”
Tworków » Filia Biblioteczna w Tworkowie, w dniach 01 28.02.2021 r., zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Zakładka
do książki”.
Konkurs zaadresowany był
do wszystkich chętnych, bez
względu na wiek. Zadanie polegało na wykonaniu zakładki
do książki dowolną techniką
plastyczną. Celem przewodnim konkursu była popularyzacja literatury i czytelnictwa,
uwrażliwienie czytelników na
poszanowanie książek oraz estetykę czytania, rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych, kreowanie wyobraźni
twórczej. Chcieliśmy, aby poprzez dobrą zabawę i wspólnie
spędzony czas w gronie najbliższych - rodziców, rodzeństwa
czy dziadków zaistniała możliwość "oderwania się" od ekra-

nów komputerów, laptopów czy
smartfonów.
Otrzymaliśmy 100 zgłoszeń
oraz 120 pięknych, kolorowych,
ciekawych i oryginalnych zakładek. Świadczy to o tym,
że niektórzy nie poprzestali na wykonaniu jednej pracy. Ogromnie nas to cieszy
i jesteśmy wdzięczni, że nasi Czytelnicy i nie tylko, nie
pozostają obojętni na nasze
biblioteczne działania.
Kreatywności oraz pomysłowości nie sposób odmówić żadnemu uczestnikowi.
Zakładki w tradycyjnym formacie i te nietypowe, o przeróżnych
kształtach: misia pandy,
ryby, piórka, marchewki,
rakiety, żaby, kredki, sowy, kotka, krowy, myszki,

a nawet piły ręcznej czy filiżanki,
ozdobione zostały tradycyjnymi rysunkami, bibułą, wycinankami, wyklejankami, origami,
filcem, haftem krzyżykowym,
na szydełku, brokatem, cekinami, zawieszkami, pomponami,
muszelkami, piórkami, a nawet produktami spożywczymi makaronem, fasolą, ryżem oraz
ziarnami kawy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
drobny upominek.
Przez cały miesiąc
marzec zapraszamy
na wystawę pokonkursową w holu przed
biblioteką.
Dziękujemy bardzo
wszystkim uczestnikom,
rodzicom, opiekunom
oraz wychowawcom za
ogromny wkład pracy,
niesamowitą kreatywność i twórczość.
Zapraszamy tym samym do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Biblioteki
naszej gminy.
(oprac. Filia Biblioteczna
Tworków)
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„KOLOROWY TYDZIEŃ

w grupie młodszej w Zabełkowie”
Zabełków » Pierwszy tydzień
marca w grupie młodszej Przedszkola w Zabełkowie upłynął pod
hasłem kolorów. Podczas „Kolorowego tygodnia” maluchy
uczestniczyły w różnorodnych
zabawach i aktywnościach inspirowanych barwami oraz 4
żywiołami. Zajęcia te miały na
celu pobudzenie kreatywności
małego dziecka, rozwijanie jego
wyobraźni oraz pomysłowości.
W trakcie zajęć dzieci miały
okazję uczestniczyć w różnorodnych doświadczeniach i eksperymentach, manipulować mate-

riałem sensorycznym, obserwować wybrane zjawiska oraz brać
aktywny udział w zabawach badawczych. Przedszkolaki dowiedziały się czym są 4 żywioły oraz
jakie mają znaczenie dla życia
człowieka, a także jakie niosą
ze sobą potencjalne zagrożenia. Podczas zabaw badawczych
dzieci założyły własną hodowlę
fasoli, porównywały trzy stany
skupienia wody, miały okazję
doświadczyć jak wybrane ciała stałe unoszą się w powietrzu
pod wpływem podmuchu gorącego powietrza, czy też obser-

wować zjawisko unoszenia się
cieczy o różnej gęstości na wodzie. Dużo nowych doświadczeń
poznawczych dostarczyły także
naszym najmłodszym, zabawy
sensoryczne z wykorzystaniem
materiałów o różnorodnych fakturach, zapachu, barwie i smaku. Przedszkolaki m.in. bawiły się z wykorzystaniem cieczy
nienewtonowskiej, kolorowej
piankoliny, piasku kinetycznego czy też tworzyły różnobarwne dzieła na nietypowych powierzchniach: folii stretch oraz
celofanie.

Konkurs “Bajki robotów”

Chałupki » Gminna Biblioteka Publiczna z Filią w Chałupkach wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
"Bajki robotów" organizowanym
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu .
Z niecierpliwością czekamy na rozpatrzenie konkursu.
Wszystkim dzieciom tym młodszym ich rodzicom i starszym ,
które wzięły udział w konkursie bardzo dziękujemy za pięknie i ciekawie wykonane prace.
(Biblioteka w Chałupkach)

(Michaela Sigmund-Lasak
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zabełkowie)
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Wyróżnienia: Kamil Kaperstein, klasa IIIa
 Zuzanna Juraszczyk, klasa IIIa
 Michał Kollar, klasa IV
 Wiktoria Guettler, klasa IIIa
 Marcin Zygar, klasa IIIa
Udział: Natalia Rostkowska,
klasa IIa
 Lars Grüner, klasa IIa
 Martyna Grygarczyk, klasa IIIa
Klasy VI – VIII SP – Matematyczny test pt. „Matematyka
jest pi-ękna”
 I miejsce – Lucas Kantenwein, klasa VIIa
 II miejsce – Pascal Malcharek, klasa VIIa
 III miejsce – Tomasz Gawliczek, klasa VIIa

Tworków » Mimo obowiązującej pandemii, udało się w tym roku szkolnym zorganizować Szkolny Dzień Liczby Pi w SP Tworków.
Koło Naukowe „Kopernik” przeprowadziło konkursy w dwóch
kategoriach wiekowych:
Klasy I – IV SP – Konkurs
Plastyczny pt. „Matematy-

ka jest pi-ękna”. Zadaniem
uczniów było wykonanie plakatu, pokazujący piękne aspekty i zastosowanie matematyki
w życiu codziennym.
Klasy VI – VIII SP – Matematyczny test pt. „Matematyka jest pi-ękna”, składający się
z dwóch etapów (online – eli-

minacje i stacjonarnie), gdzie
główną bohaterką testu była
oczywiście liczba pi.
W dniu 19 marca 2021 roku
odbyło się podsumowanie konkursów w naszej szkole, na które zaprosiliśmy Wójta Gminy
Krzyżanowice – pana Grzegorza Utrackiego, który był jednym z fundatorów nagród w tym
konkursie.

Oprócz Gminy Krzyżanowice sponsorami nagród w konkursach byli również: Bank
Spółdzielczy w Krzyżanowicach oraz firma Home Instal
z Krzyżanowic. Bardzo serdecznie dziękujemy!
KNK – Edyta Obruśnik
i Celina Hanczuch

A oto nagrodzeni
uczniowie:

Klasy I – IV SP – Konkurs Plastyczny pt. „Matematyka jest
pi-ękna”:
 I miejsce – Laura Kubatko,
klasa IIIa
 II miejsce – Szymon Frycz,
klasa IV
 III miejsce – Karol Machowski, klasa Ia

Konkurs Wielkanocny na ozdobę wielkanocną,

dekorujemy drzewko przy Centrum Kultury w Tworkowie

Tworków » Do organizatorów konkurs wpłynęło blisko
150 prac, wykonanych przez
107 mieszkańców naszej gminy. Wszystkie prace były wyjątkowe, przemyślane i pomysłowe. Stworzyły one przepiękną
wystawę przy Centrum Kultury
w Tworkwie. W wyniku dyskusji
jury konkursu złożone z ekspertów: Bernata Adamczyka, Bernadety Klement oraz Marioli
Adamczyk wyróżniło 21 prac.

Lista laureatów konkursu

Kategoria wiekowa przedszkole:
1. Mia Zawadzka - 5 lat, Przedszkole Tworków
2. Edyta Hiltawska - 6 lat, świetlica Zabełków
3. Olga Zygar - 4 lata, Przedszkole Tworków
4. Miłosz Brachman - 6 lat, ZSP
Owsiszcze
5. Adrian Urbaniec - 5 lat, ZSP
Owsiszcze
Kategoria wiekowa klasy I-III:
(do 10 lat)
1. Dawid Przybyła - 9 lat, Zabełków
2. Julia Grabczyńska - 9 lat, SP
Bieńkowice
3. Julia Soroka - 7 lat, Tworków
4. Paweł Błażko - 9 lat, SP Chałupki
5. Bartłomiej Kuryłowicz – 8
lat, Tworków
6. Sandra Suchanek - 7 lat,

Krzyżanowice
Kategoria wiekowa klasy IV-VIII: (od 11 lat)
1. Maja Adametz - 13 lat, Nowa
Wioska
2. Karol Czerwiński - 11 lat,
Świetlica Chałupki
3. Alicja Koloska - 11 lat, Świetlica Chałupki
4. Amelia Kisiel - 13 lat, SP
Krzyżanowice
5. Emilia Kotterba - 12 lat, SP
Krzyżanowice

Kategoria wiekowa
dorośli:
1. Krystyna Wyrtki, Tworków
2. Edyta Kubny, Rudyszwałd
3. Michalina Studnic, Zabełków
4. Urszula Jeziorska, Zabełków
5. Krystyna Gawlik, Owsiszcze
Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim osobom, które
przysłały swoje prace.
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.
Ze względu na obecną sytu-

acje, dyplomy za udział i wyróżnienie, a także nagrody będzie
można odebrać po 11 kwietnia
br. w biurze GZOKSiT. Jeżeli
nastąpi jakaś zmiana będziemy
państwa informowali.
W sprawie konkursu można
dzwonić lub kontaktować się za
pomocą WhatsApp pod numerem tel. 500 048 566
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HISTORIA STOWARZYSZEŃ NA TERENIE
Gminy Krzyżanowice – KGW (cz.2)

Gmina Krzyżanowice »
Kontynuujemy cykl artykułów
opisujących gminne stowarzyszenia i ich historię. W tej części, comiesięcznych artykułów,
przyjrzymy się dziejom Kół Gospodyń Wiejskich z Roszkowa,
Krzyżanowic i Nowe Wioski.

Roszków

Istnieje od 1978 r. Siedziba znajduje się przy ul. Nowej,
w budynku remizy. Gospodynie
same malowały ściany, podłączały wodę, urządzały kuchnię.
Dziś, w dobrze wyposażonej
kuchni z pomieszczeniem gospodarczym, przygotowywany jest prowiant na wiele sołeckich uroczystości. Pieczony
jest m.in. kołacz na każde dożynki. Członkinie KGW wyplata-

ją również koronę żniwną i biorą
udział w korowodzie przebierańców. Specjalnością koła są
różnego rodzaju występy kabaretowe. Panie pomagają przy
organizacji Oktoberfestu oraz
przygotowują Dzień Dziecka,
w którym co roku uczestniczy
coraz więcej dzieci. Atrakcją dla
najmłodszych jest wtedy spanie pod namiotami, ognisko,
drobne upominki, duch Białej
Damy oraz zabawy, w których
uczestniczą też rodzice. Z myślą o dzieciach wystawiana jest
bajka z okazji Mikołajków. Dla
starszych mieszkańców organizowana jest co roku wigilia.
Same gospodynie spotykają
się z okazji Dnia Kobiet, biorą
udział w gminnych kiermaszach
świątecznych oraz w kuligu. Wy-

jeżdżają również na wycieczki
z kołem z Tworkowa.

Krzyżanowice

Koło działa od 1964 r. Założycielką była nauczycielka,
Władysława Mastalerz. Działalność koła początkowo polegała na zamawianiu kurcząt,
kaczek, gęsi i indyków. Potem
koło zaczęło się rozwijać, zaczęto organizować kursy gotowania, szycia, szydełkowania, haftowania i robienia na drutach.
Inicjatorką wielu działań była
Justyna Bindacz, która organizowała wyjazdy za granicę, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, pielgrzymki oraz wiele różnych innych wyjazdów np. na
wystawy kwiatów. Działalność
skupia się obecnie na organizo-

waniu spotkań z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki. Koło co roku
bierze udział w gminnych kiermaszach bożonarodzeniowych
i wielkanocnych, w szkubaniu
pierza i kiszeniu kapusty. Nadal organizowane są wyjazdy na
wystawy kwiatów i pielgrzymki.
Ponadto koło aktywnie i chętnie
współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie Krzyżanowic i całej gminy,
wspierając organizację wszelkich imprez.

Nowa Wioska

Koło oficjalnie zarejestrowano w 1983 r. z inicjatywy Gizeli
Janeczek z pomocą Kółka Rolniczego, ale gospodynie spotykały
się i działały już o wiele wcześniej. Na początku panie spoty-

kały się na terenie przedszkola
bądź w domach. Organizowano
kursy szycia, gotowania, pieczenia ciast, sprzedaż kurczaków,
rajstop, żarówek. Gospodynie
chętnie brały udział w wycieczkach. Nie pozostawały obojętne
na los innych – aktywnie włączały się w akcje charytatywne.
Sporym powodzeniem cieszyły się organizowane przez koło
wyjazdy na operetki. Obecnie
członkinie KGW biorą udział
w kiermaszach świątecznych,
w biesiadzie regionalnej, zajmują się pieczeniem tradycyjnego
śląskiego kołocza, organizują
spotkania z okazji Dnia Kobiet,
aktywnie działają przy organizacji dożynek, jeżdżą do Tworkowa
na szkubanie pierza i kiszenie
kapusty. Gospodynie spotykają

się obecnie w świetlicy nad OSP.
Pod koniec lat 90. do budynku
straży dobudowano kuchnię
i sanitariaty, dzięki czemu panie mają bardzo dobre warunki do spotkań i wspólnych działań. Koło cieszy się wsparciem
samorządu gminnego. Dzięki
środkom własnym, a także dofinansowaniu z Urzędu Gminy,
kuchnia, w której gospodynie
przygotowują specjały, jest bardzo dobrze wyposażona. Panie
mają do dyspozycji m.in. piece, chłodnię, lodówkę i drobny
sprzęt. KGW aktywnie współpracuje z organizacjami działającymi na terenie wsi i gminy.

KGW Krzyżanowice

KGW Nowa Wioska

KGW Krzyżanowice

KGW Nowa Wioska

KGW Roszków

SPROSTOWANIE
W artykule pt. „Historia stowarzyszeń na terenie Gminy
Krzyżanowice – KGW (cz.1)”,
który ukazał się w numerze
2/2021 wydania Krzyżanowickich Gminnych Wieści omyłko-

wo znalazły się nieprawdziwe nie 56 lat istnienia KGW w Chainformacje, jako KGW Chałup- łupkach. Za błąd przepraszam.
ki istnieje od około 40 lat. Tak
(Łukasz Bordo)
naprawdę koło w ubiegłym roku obchodziło 55 jubileusz powstania, a więc w tym roku mi-

KGW Roszków
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„MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG”
Gmina Krzyżanowice »
Wszystkie placówki przedszkolne Gminy Krzyżanowice przystąpiły do kampanii Edukacyjno- Informacyjnej : „Mogę! Zatrzymać smog- Przedszkolaku
Złap oddech” – II Edycja.
(Przedszkole w Krzyżanowicach brało już udział w I edycji). Organizatorem kampanii
jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Śląskiego a wniosek
o przyznanie pomocy rzeczowej w ramach kampanii w postaci oczyszczaczy powietrza
,które wszystkie placówki już
otrzymały jest Gmina Krzyżanowice.
„Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa
śląskiego, a w szczególności
dzieci w wieku przedszkolnym,
ich rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki
antysmogowej dot. zagrożeń
wynikających z zanieczyszczeń
powietrza, sposobów zapobie-

gania niskiej emisji i unikania
ekspozycji na zanieczyszczenia.” ( cytat z regulaminu kampanii)
Oprócz wymienionych
oczyszczaczy powietrza ,
przedszkola otrzymały materiały edukacyjno – informacyjne jako pomoc dydaktyczną do przeprowadzenia zajęć
edukacyjno – informacyjnych
dla przedszkolaków.
W działania uświadamiające
włączamy nie tylko dorosłych
ale i najmłodszych, gdyż wszyscy chcemy żyć w przyjaznym
środowisku.

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

ROL CARS

REKLAMA

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
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REKLAMA

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

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

Kwiaciarnia KRYSTYNA

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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
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Z bibliotecznej
półki

Już niedługo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci. Święto przypada 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego
baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
Aby rozpowszechniać literaturę dla najmłodszych czytelników,
w 1967 roku przez Międzynarodowa Izba ds. Książek dla Młodych
Ludzi (IBBY) ustanowiła Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
Z tej okazji prezentujemy kilka nowości dla najmłodszego czytelnika.

Myśl
Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał.

Winston Churchill

Uśmiechnij się
Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez gajowego.
W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!
***
Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś
lepiej na dwór i umyła samochód...
***

Najwyższa na świecie wieża z książek. Rocio Bonilla

Wzruszająca opowieść o sile wyobraźni, magii i mocy czytania. O tym, jak bardzo książki są
w naszym życiu ważne i potrafią sprawić, że trafiamy do miejsc, których nie znamy, i robimy
rzeczy, o których marzyliśmy lub o których nawet nam się nie śniło.

Wszyscy się liczą. Kristin Roskifte

Każdy jest inny, ale wszyscy się liczą! Błyskotliwe połączenie wyszukiwanki, książki do nauki
liczenia i obrazkowej opowieści o ludzkości.

Pucio w mieście. Zabawy językowe dla
młodszych i starszych dzieci. Marta Galewska
-Kustra, Joanna Kłos

- Ty już mnie nie kochasz! - wzdycha dziewczyna jadąca z chłopakiem przez las na
motorze.
- Ależ kocham cię! Dlaczego tak uważasz?
- Bo zawsze w tym zagajniku psuł ci się motor.
***
Turysta nad jeziorem Genezaret czyta:
-Przepłynięcie łodzią 500 dolarów.
Podchodzi do kasjera i skarży się.
-500 dolarów. To strasznie drogo.
Na to kasjer.
-No tak, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził.
Na to klient.
-Ja się mu nie dziwię przy takich cenach.


Szósta część przygód Pucia może służyć zarówno dzieciom
młodszym, jak i starszym przedszkolakom. Jej celem jest
wzbogacenie słownika dziecka o nazwy nowych obiektów
i czynności oraz rozwinięcie umiejętności opowiadania.

Kasia i jej kot. Christophe Cazenove

Rewelacyjna humorystyczna seria dla wszystkich miłośników kotów – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Dziewczynka, która wypiła księżyc. Kelly
Barnhill
Przepiękna opowieść po brzegi wypełniona miłością,
magią, tęsknotą i wieloma emocjami, które skrywamy
w swoim wnętrzu.

Ikabug. J.R.Rowling

"Ikabog" to najnowsza, pięknie ilustrowana książka autorki bestsellerowej serii o Harry Potterze. To niezwykła baśń, w której nadzieja i przyjaźń potrafią uratować świat.

Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki Kontratakują! Justyna Bednarek

Kolejna odsłona niesamowitych przygód kultowych już Skarpetek Justyny Bednarek. Cykl
książek o odważnych i ciekawych świata tekstylnych bohaterkach stał się prawdziwym fenomenem: pierwsza część zdobyła nagrodę w konkursie Przecinek i Kropka i Nagrodę Literacką m. st. Warszawy.
Cecylia Kogut

Liczba miesiąca
1.936.126,15 PLN
Kwota pozyskana przez Gminę Krzyżanowice
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie

