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DRODZY MIESZKAŃCY
W 2020 r. cieszyliśmy się
z otwarcia zbiornika Racibórz
i martwiliśmy się suszą. Klimatolodzy wskazywali na ocieplenie klimatu i idące za tym konsekwencje - brak wody, kłopoty
w rolnictwie, ekstremalne zjawiska przyrody. W tym roku wody mamy nadmiar, a poza zbiornikiem Racibórz potrzebujemy
nowego spojrzenia na system
zabezpieczeń przed nawałnicami. Próbkę siły przyrody mieliśmy w październiku 2020 r. Wtedy, budowane przez nas przez
ostatnich kilka lat opóźniacze
czy zbiorniki p. powodziowe, mo-

zolnie i z dużym wysiłkiem finansowym, zdały egzamin. Uchroniły nas przed zalaniem naszych
miejscowości i domostw.
Pokaz tej siły przyrody wiosną tego roku, 12 i 13 maja, dowodzi, że to za mało. Nie możemy zakładać, że to zjawisko
incydentalne, występujące raz
na 100 albo i więcej lat. Musimy
założyć, że może się to zdarzyć
w każdej chwili, nawet kilka razy w roku. W naturalny sposób
koncentruje to uwagę samorządu na analizie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i jego modyfikacje, tak by uniknąć

podtopień i ogromnych strat
w mieniu.
To wymaga debaty, nie tylko
w kręgu władz oraz służb odpowiedzialnych za monitorowanie
i działanie, ale także wśród rolników. Będziemy szukać kompromisowych rozwiązań. Mam
nadzieję, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności podjęcia tych działań oraz
konsekwencji ewentualnych zaniechań. Słychać głosy nielicznych mieszkańców - nie wiem
czy słuszne, że scalanie gruntów sprzyja takim zjawiskom.
Na pewno musimy podjąć pró- bę przeciwdziałania w tych sferach - na które nasi mieszkańcy,
rolnicy mają wpływ.
Jestem za efektywnym rozwojem, również w sensie finansowym prowadzenia gospodarstw rolnych, produkcji
rolnej. Ale musi to być rozwój
zrównoważony oraz prowadzony w poszanowaniu bezpieczeństwa innych mieszkańców - nas
wszystkich. Sposób wykorzystywania gruntów rolnych przez
rolników i rodzaju upraw - to zadanie dla rządzących w naszym
kraju, a nie zadanie władz samorządowych. Może doczekamy
rozstrzygnięć jak np. w Bawarii - „zielone” łąki przy miejscowościach i na pagórkowatych
terenach.
Kolejna sprawa to finansowanie. Inwestycje w nowe
zabezpieczenia najprawdopodobniej przekroczą możliwości
finansowe naszej gminy, będą wymagały wsparcia z budżetu państwa. Rodzi to potrzebę budowania skutecznego lobby, złożonego z naszych
parlamentarzystów. Zawsze
życzliwe były nam władze samorządowe województwa oraz
wojewoda. Liczymy na efektywne współdziałanie z Wodami Polskimi.

Dwa deszczowe dni maja
wypełniły listę zadań inwestycyjnych gminy na kilka lat do
przodu. Nie ma dziś ważniejszych spraw niż bezpieczeństwo
mieszkańców!
Oceniam wysoko zaangażowanie wszystkich - mieszkańców, władz samorządowych i rządowych w usuwaniu
skutków nawałnic. Zdaliśmy
test z solidarności. Dziękuję
wszystkim - zwłaszcza ochotnikom strażakom naszych jednostek OSP, jednostek OSP z całego powiatu raciborskiego oraz
PSP którzy spieszyli nam z po-

mocą, przedsiębiorcom naszej
gminy i spoza gminy, zarządcom dróg - zwłaszcza PZD za
współpracę w natychmiastowym usuwaniu zanieczyszczeń,
mazi błotnej i zalanego mienia
gminy i mieszkańców.
To buduje naszą lokalną więź,
odpowiedzialność i współdziałanie.
Dziękuję wszystkim za wzajemną - również sąsiedzką pomoc.
Wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Wójt Gminy Krzyżanowice wraz z Komendantem Gminnym
oraz Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzyżanowicach
składają serdeczne podziękowania wszystkim strażakom gminy Krzyżanowice oraz powiatu raciborskiego
za udział, zaangażowanie i wszelką pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy jaka dotknęła Gminę Krzyżanowice.
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Gmina Krzyżanowice »
W połowie maja przez gminę
przetoczyły się nawałnice, które wyrządziły sporo szkód we
wszystkich sołectwach. Oprócz
gminnych jednostek OSP i samych mieszkańców do pomocy
w usuwaniu skutków intensywnych opadów i nawałnicy skierowane zostały jednostki z całego
powiatu raciborskiego i regionu.
Obfite i skumulowane opady
deszczu z 12 i 13 maja spowodowały liczne podtopienia w naszej gminie. W krótkim czasie
drogami popłynęła woda, która
spływając z pól naniosła ogromne ilości błota na drogi i posesje,
które bezpośrednio znalazły się
na drodze wysokiej wody. Służby

gminne i mundurowe pracowały
bez przerwy aby jak najszybciej
usunąć skutki nieszczęśliwych
nawałnic.
Wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki podziękował
za zaangażowanie i poświęcenie mieszkańców Gminy, którzy udostępnili swój sprzęt oraz
służb mundurowych z terenu
powiatu raciborskiego dzięki którym prace porządkowe
przebiegały sprawnie. Wszyscy biorący udział w akcji i niosący pomoc poszkodowanym
udowodnili, że w sytuacji kryzysowej można liczyć na pomoc
i wsparcie drugiego człowieka.
Wójt gminy dziękuje tym
wszystkim którzy przyszli z po-

mocą - strażakom z jednostek
OSP oraz PSP. Firmom prywatnym i poszczególnym mieszkańcom niosącym pomoc sąsiedzką.
W akcji wzięły udział jednostki OSP z całego naszego
powiatu ofiarnie pracując i ratując mienie mieszkańców prawie całej naszej gminy: Sudół,
Lekartów, Cyprzanów, Nędza,
Pietrowice Wielkie, Maków, Gamów, Modzurów, Bojanów, Brzezie, Żerdziny, Pawłów,Rudy, Krowiarki, Gródczanki, Kornice,
Babice, Ruda Kozielska, Rzuchów, Markowice, Krzanowice,
Strzybnik, Miedonia, Budziska,
Zawada Książęca, Brzeźnica,
Borucin, Kuźnia Raciborska,
Samborowice, Siedliska, Rud-

nik, Łańce, Jankowice oraz JRG
PSP z Raciborza.
Zakończone zostały działania po niespodziewanych podtopieniach - sprzątanie, mycie
dróg i ratowanie tego co się da
z zabezpieczeń, które przez
wiele lat Gmina budowała jako system, który miał zabezpieczyć mieszkańców przed żywiołem. Jednak okazało się jak
potężne są siły natury i woda
z błotem wdzierająca się do zabudowań, ogrodów i dróg. Naprawa wyrządzonych szkód
i całkowite usunięcie skutków
intensywnych opadów deszczu będą pewnie trwały jeszcze przez najbliższe tygodnie,
a nawet miesiące.

WAŻNA INFORMACJA

POMOC DLA OSÓB
POSZKODOWANYCH

W WYNIKU PODTOPIEŃ
W związku z podtopieniami, jakie wystąpiły w dniach
12 i 13 maja b,r na terenie gminy Krzyżanowice, komisje powołane przez Wójta gminy do
szacowania strat przeprowadziły oględziny i spisały protokoły z poniesionych strat. Urząd
Gminy Krzyżanowice złożył
zapotrzebowanie do Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na środki finansowe
przeznaczone z budżetu państwa na wypłatę w/w zasiłków.
Niezwłocznie po otrzymaniu
w/w środków Ośrodek Pomocy
Społecznej Krzyżanowice z/s w
Tworkowie rozpocznie wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych.
Jednocześnie informujemy,
że, osoby, które poniosły znaczne straty w budynkach mieszkalnych mogą ubiegać się o po-

moc z budżetu państwa na remont lub odbudowę budynku
mieszkalnego. Pomoc udzielana będzie na wniosek osoby
poszkodowanej, jednakże jej
udzielenie wymagać będzie
przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki związane z remontem, a w przypadku odbudowy budynku mieszkalnego
wymagana będzie ekspertyza
osoby posiadającej uprawnienia
zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Bliższych i
szczegółowych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy
Społecznej Krzyżanowice z/s w
Tworkowie – tel. 032 419-63-00
oraz informacje będą dostępne na stronach internetowych
gminy Krzyżanowice.
(inf. UG Krzyżanowice)
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Czyste Powietrze w naszym urzędzie

– POROZUMIENIE PODPISANE
Krzyżanowice » W urzędzie
gminy Krzyżanowice podpisano
porozumienie w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Od tego momentu wnioski na dofinansowanie wymiany
starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na nowoczesne spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku będzie można składać tutaj
na miejscu w urzędzie.
18 maja br. w urzędzie gminy
Krzyżanowice z inicjatywy wójta gminy Grzegorza Utrackiego
odbyło się spotkanie, którego
celem było podpisanie porozu-

OGŁOSZENIE

mienia dotyczącego utworzenia
punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy. Porozumienie podpisali - wójt gminy w imieniu Gminy Krzyżanowice oraz Adam Lewandowski
zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podczas spotkania obecna była Pani senator
Ewa Gawędą, która namawia
i aktywnie wspiera samorządy lokalne w tworzeniu punktów konsultacyjno-informacyjnych Programu „Czyste Powietrze” zlokalizowanych najbliżej

mieszkańców naszego regionu,
a więc przy urzędach gmin.
Rządowy Program „Czyste
Powietrze” kierowany jest głównie do właścicieli budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.

 montażu instalacji solarnych
do celów ogrzewania ciepłej
wody użytkowej,
 montażu instalacji fotowoltaicznej.

Punkt konsultacyjno-informacyjny utworzony przy urzędzie gminy Krzyżanowice jest
wyjściem naprzeciw mieszkańcom w celu łatwiejszego dostępu do składania wniosków i powymiany kotła,
wymiany przestarzałej insta- zyskiwania informacji o progralacji centralnego ogrzewania, mie.
wymiany stolarki okiennej i
drzwi zewnętrznych,
Mieszkańcy w punkcie
docieplenia budynków oraz tym będą mogli
dachu,
 uzyskać informacje na temat
możliwości pozyskania dofinansowania,
 złożyć wniosek,
 złożyć wniosek o płatności,
 złożyć rozliczenie.
Przypomnijmy, że w roku
2020 na terenie gminy Krzyżanowice gościliśmy dwukrotnie
Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”. Wtedy możliwość złożenia wniosku bez konieczności obsługi komputera
oraz możliwości rozmowy osobistej cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
(info UG Krzyżanowice)

W programie tym
mieszkańcy mogą
wnioskować o pozyskanie
dofinansowania do:





OGŁOSZENIE

Sprostowanie Urzędu
Gminy Krzyżanowice
25 maja br. podczas obrad rady powiatu w Raciborzu, radny
powiatowy Łukasz Mura podał
nieprawdziwe informacje, jakoby uczestniczył na jakimkolwiek
etapie w tworzeniu i załatwianiu
punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu “Czyste
Powietrze” przy Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Po konsulta-

cji, wójta gminy Krzyżanowice
Grzegorza Utrackiego z Panią
senator Ewą Gawędą, całego
zajścia, potwierdziły się informacje, iż radny powiatowy nie
brał czynnego udziału w tworzeniu żadnego punktu “Czyste
Powietrze” zlokalizowanego na
terenie powiatu raciborskiego.
(inf. UG Krzyżanowice)

Maj 2021 » Krzyżanowickie Gminne Wieści
OGŁOSZENIE

« Wydarzenia i aktualności « 5

6 » Wydarzenia i aktualności »
KRÓTKO

Maj 2021 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Kwietniowa sesja: ochrona zabytków

28 kwiecień
Spotkanie z Panią Kornelią Lach.
30 kwiecień
Wójt gminy Krzyżanowice Grze27 kwietnia odbyła się XXX
gorz Utracki wraz z Zastępcą
i Kierownikiem Referatu Gospo- sesja, na której 14 radnych spodarki Przestrzennej brał udział tkało się w celu podjęcia uchwał
w telekonferencji w sprawie bieżących dla funkcjonowania
likwidacji przejazdów kolejo- Gminy. Wszystkie uchwały podjęto kompletem lub większością
wych PKP.
głosów. Wcześniej wójt gminy
3 maj (święto)
Krzyżanowice Grzegorz Utracki
Wójt uczestniczył w uroczystej omówił temat dotyczący ochromszy św. w intencji strażaków ny zabytków na terenie gminy
w parafii Bieńkowice, w parafii Krzyżanowice w roku 2020 oraz
Krzyżanowice uczestniczył Pan dziedzictwa kulturowego w gmiRobert Koczy podinspektor OC. nie Krzyżanowice.
Gmina Krzyżanowice ma bo4 maj
gatą przeszłość historyczną. PoWójt uczestniczył (online) łożenie w dolinie Odry powodow Zgromadzeniu Ogólnym wało, że praktycznie od zarania
Związku Gmin i Powiatów dziejów teren Gminy KrzyżanoSubregionu Zachodniego - po- wice był zamieszkiwany przez
dejmowano uchwały, omawia- różne ludy i kultury, o czym
świadczą liczne stanowiska arno plan finansowy związku oraz cheologiczne. Następnie w ansprawy bieżące.
nałach historycznych (okres
średniowiecza) pojawiają się
5 maj
Spotkanie z przedstawicielem pierwsze wzmianki o naszych
Tauron w sprawie budowy świa- miejscowościach, o osadach, kościołach, klasztorach, czy też
tłowodu.
budowanych zamkach (warow7 maj
nych). No a później już dzieje
Wójt uczestniczył (online) opisywane przez świadków wyw spotkaniu Związku Gmin i Po- darzeń, czy też ówczesnych hiwiatów Subregionu Zachodnie- storyków, np. opracowania dr
go w sprawie projektu Łączymy Weltzla. Z tych też czasów pozostało dla nas potomnych wiele
z energią.
niemych świadków, jako dowód
10 maj
dawnej świetności tych ziem.
Spotkanie robocze przy ruinach
zamku w Tworkowie w sprawie
organizacji koncertu pamięci
Liszta i Beethovena.
Wójt uczestniczył w odbiorze
prac związanych z montażem
platformy dla niepełnosprawnych w szkole podstawowej
w Krzyżanowicach.
Wójt uczestniczył w odbiorze
remontu drogi w Bieńkowicach
ul. Myśliwska.
11 maj
Wraz z Panią Sekretarz wójt złożył życzenia Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Pani Cecylii Kogut z okazji Dnia Bibliotekarza.
Wójt uczestniczył w spotkaniu
z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich w sprawę udziału w Festiwalu Śląskie Smaki.
12 maj
W szkole podstawowej w Krzyżanowicach Wójt rozdał dyploTworków Ruiny Zamku
my i nagrody uczniom szkół
podstawowych gminy Krzy- w Tworkowie wygrały w pierwżanowice, którzy brali udział szym etapie plebiscytu Moderw Gminnym Konkursie Recy- nizacja Roku & Budowa XXI w.
w kategorii obiekty zabytkowe!
tatorskim.
Dziękujemy wszystkim, któ12-16 maj
rzy oddali co najmniej jeden
Działania przeciwpowodziowe głos na nasz obiekt i dzięki tena terenie gminy Krzyżanowice. mu przyczynili się do wygranej.
Teraz czeka nas etap finałowy,
18 maj
w którym wszystkie zakwalifikoPodpisanie porozumienia z Pre- wane obiekty poddane zostaną
zesem Wojewódzkiego Fundu- ocenie wykwalifikowanej komiszu Ochrony Środowiska i Go- sji konkursowej.
spodarki Wodnej w KatowiPrzypominamy, że Gmina
cach Panem Adamem Lewan- zgłosiła Ruiny Zamku w Twordowskim w sprawie otwarcia
w gminie Krzyżanowice punktu
obsługi dla mieszkańców gminy
dot. programu Czyste Powietrz,
obecna była również Pani Senator Ewa Gawęda.

i dziedzictwo kulturowe w gminie Krzyżanowice
Mamy tu na myśli najstarsze kościoły, zamki wraz z otoczeniem
w: Krzyżanowicach i Chałupkach, oraz ruiny zamku w Tworkowie. Poza tym nieliczne już
drewniane spichrze oraz parę
innych obiektów z danych lat.
Z naszymi ziemiami związane
są liczne wydarzenia historyczne. Do nich można zaliczyć między innymi: powstania chłopskie w Tworkowie, liczne wojny
z wojną pruskoaustriacka, czy
też tragiczne w skutkach działania w okresie II wojny światowej. W związku z faktem, że
Gmina Krzyżanowice leży na
terenach oddziaływania trzech
kultur: niemieckiej, czeskiej
i polskiej, przez wieki następowało stałe przenikanie tych kultur w życie codzienne mieszkańców, ale również wpływało na
ogromne bogactwo kulturowe.
Dziedzictwo to jest bardzo bogate i naszym obowiązkiem jest
kultywowanie tych wszystkich
obyczajów, tradycji, które przez
wieki było kultywowane przez
kolejne pokolenia. Na terenie
Gminy Krzyżanowice znajduje
się 11 obiektów wpisanych do
rejestru zabytków województwa śląskiego. Wśród nich znajdują się obiekty będące własnością i pozostające w całkowitym

utrzymaniu Gminy Krzyżanowice. Obiekty zabytkowe stanowią ważną atrakcje turystyczną gminy, są naszą wizytówką.
Dziedzictwo kulturowe naszej
gminy wyróżnia szereg realizowanych przedsięwzięć. Stanowi
je zasób materialny i niematerialny, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Mamy za sobą bardzo trudny, pandemiczny rok, wiele wydarzeń musiało
zostać odwołanych lub zmienić
formułę, część odbyła się z za-

chowaniem obowiązujących
obostrzeń.

Wydatki, które zostały
poniesione na ochronę
zabytków w roku 2020

Wydatki poniesione z budżetu gminy w roku 2020 związane
z utrzymaniem zabytków, ich
zabezpieczaniem, konserwacją przedstawia poniższa tabela.

Dziedzictwo kulturowe
w gminie Krzyżanowice

Dziedzictwo kulturowe to zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi
i obyczajowymi, uznawany za
godny ochrony prawnej. Gmin-

Opis

Kwota

Wykonanie remontu przypór przy pałacu w Chałupkach (zadanie kontynuowane 67.581,55
w roku 2021)
Nadzór nad wykonaniem remontu przypór przy pałacu w Chałupkach

1.476,00

Oświetlenie ruin zamku w Tworkowie (opracowanie dokumentacji, wykonanie oświe- 141.616,49
tlenia)
Wykonanie piaskowania pomieszczenia wozowni i impregnacja ścian na ruinach 117.395,01
zamku w Tworkowie
Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Zagospodarowanie wnętrz wozowni i czę- 49.200,00
ści pomieszczeń skrzydła północnego w ruinach zamku w Tworkowie”
Wykonanie bramy wjazdowej i murków, ogrodzenie ruin, roboty brukarskie i ziemne 189.692,56
na ruinach zamku w Tworkowie
Wykonanie kutej bramy z motywami ozdobnymi stanowiącej zabezpieczenie dostępu 28.776,66
na krużganku ruin zamku w Tworkowie, tablic z blachy ocynkowanej oraz wykonanie zabezpieczeń metalowych do poręczy na wieży widokowej, obudowa kontenera,
zakup ławek i koszy na śmieci
imprez. W zachodnim skrzydle
ruin, na wysokości 21 metrów,
w odtworzonej, zabytkowej wieży zegarowej, utworzono wieżę
widokową z której rozpościera
się wspaniały widok na miejscowość i sąsiednie tereny. Przedmiotowa wieża włączona zosta-

Finał dla Ruin Zamku w Tworkowie
kowie do XXV edycji plebiscytu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w”. Włodarzom bardzo zależało na bezpiecznym
i kompleksowym udostępnieniu obiektu zwiedzającym, toteż w 2017 r. Gmina Krzyżanowice pozyskała w partnerstwie
z Czeską Gminą środki z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, na przeprowadzenie prac
umożliwiających kompleksowe
udostępnienie zabytkowych ruin dla mieszkańców i turystów.
W zakres prac wchodziło m. in.

ny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki oraz placówki
oświatowe gminy Krzyżanowice
od wielu lat starają się zachować i pielęgnować dziedzictwo
kulturowe gminy Krzyżanowice,
a tym samym dbać i wzmacniać
wartości kulturowe i obyczajowe, rozwój społeczny i kulturowy, poczucie piękna, a także
wspólnoty cywilizacyjnej mieszkańców gminy Krzyżanowice.
W tym zakresie organizowanych
jest wiele różnorodnych działań
kulturalnych skierowanych do
poszczególnych grup społecznych, które w swoim zamyśle
posiadają dbałość o lokalne
dziedzictwo kulturowe.

odgruzowanie, rekonstrukcja
murów i nadproży wykonanie
żelbetowych konstrukcji dachu
wozowni i wieży oraz stalowej
klatki schodowej, jak też uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół ruin . W trakcie prac wywieziono 200 aut ciężarowych gruzu.
Obiekt oficjalnie otwarto latem 2020 r. W pierwszy weekend otwarcia odwiedziło go ponad 2000 osób. Dziś odtworzony
i zabezpieczony obiekt oferuje
odwiedzającym podróż do czasów szlacheckich rodów Eichendorffów i Reisewitzów. Dawne
krużganki, arkady i korytarze
pozwalają na własnej skórze doświadczyć trwającej od XIII w.
historii tego miejsca. Pałacowa
wozownia jest miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych
i tematycznych. Latem, mimo
panującej pandemii udało się
zorganizować kilka ciekawych

ła do szlaku wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia o nazwie "Silesianka". Ruiny
zamku w Tworkowie są kluczowym zabytkiem i atrakcją promującą nowo powstałą markę turystyczną "Kraina Górnej Odry".
(lukbor)
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KLASZTORNE SMAKI
przy Różanym Pałacu
Krzyżanowice » Ekipa telewizyjna odwiedziła zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi
Nieustającej Pomocy w Różanym Pałacu, aby nagrać program kulinarno-podróżniczy.
Remigiusz Rączka, popularny i lubiany śląski kucharz znany, m.in. z programu kulinarnego
„Rączka gotuje”, tym razem przemierza Polskę z ekipą telewizyjną po klasztorach w całym kraju nagrywając program „Klasztorne Smaki według Remigiusza
Rączki”. Jest to już druga edycja
programu emitowanego w niedzielne przedpołudnie na antenie TVP1. W programie, oprócz
tajemniczych smaków i starych
receptur zza klasztornych murów,
które Remigiusz Rączka przygotuje wspólnie z duchownymi,
poznamy ich życie i działalność
oraz historię klasztoru.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej
w Krzyżanowicach do gotowania wspólnie z Remigiuszem
Rączką oddelegowało siostrę
Łucję, która wspólnie ze znanym kucharzem, w plenerze na
tle Różanego Pałacu, przygotowała śląski bogracz z klusecz-

Kolejny transport na szczepienie

PRZECIW COVID-19
Chałupki, Krzyżanowice
» Kolejne 2 osoby skorzystały
z transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19. Osoby została przewiezione samochodem udostępnionym przez
Gminę w eskorcie ochotników

z OSP Rudyszwałd i Owsiszcze,
którzy pomogli osobie transportowanej w dotarciu do Ośrodka
Zdrowia, a następnie odstawili
ich bezpiecznie do domu. Transport na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób tego wymaga-

jących organizowany oraz koordynowany jest przez gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
z którym należy się kontaktować w celu umówienia transportu.
(lukbor)

kami, przy okazji opowiadając
o działalności sióstr i historii tego miejsca. Zza kamery siostrze
Łucji w nagraniu towarzyszyła
siostra Leticja.
Dokładna data emisji odcinka nie jest jeszcze znana, ale
premiery można spodziewać
się na przełomie czerwca i lip-

ca w niedzielę na antenie TVP1.
O dokładnej dacie emisji na
pewno poinformujemy, ale jeśli
ktoś przegapi odcinek to będzie
on dostępny po premierze na internetowej platformie VOD. Do
smacznego zobaczenia!
(lukbor)
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Prace termomodernizacyjne

szkoły w Bieńkowicach
Bieńkowice » Spod rusztowań widać już efekty prowadzonych prac budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji całego budynku szkoły podstawowej w Bieńkowicach.

Zakres prac:

Docieplenie ścian i stropów,
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, częściowa wymiana
instalacji elektrycznej i oświetlenia. Modernizacja centralnego ogrzewania poprzez montaż
pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.
 Wykonawca: DER-POL Firma Remontowo-Budowlana
Dariusz Cieślik
 Kwota umowy z Wykonawcą:
2.394.002,90
 Termin realizacji: 31.08.2021

Na realizację zadania gmi- Programu Operacyjnego Wojena otrzymała wsparcie finan- wództwa Śląskiego 2014 – 2020
sowe ze środków Europejskiego w wysokości 917.598,92.
(Referat GP)
Funduszu Rozwoju Regional(referat PŚ)
nego w ramach Regionalnego

Z WIDOKIEM NA TURYSTYKĘ

 Dofinansowanie: 126.720,00 zł
 Poziom dofinansowania: 85%
środki europejskie i 5% budżet Państwa.

- doposażenie infrastruktury turystycznej

Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Program Interreg V
- A Republika Czeska - Polska
2014 - 2020 w ramach Funduszu Mikroprojektów w Eurorektóry będzie zlokalizowany przy rystyczna na całej długości tra- gionie Silesia
(lukbor)
wjeździe na meandry od strony sy przy Meandrach Rzeki Odry.
(referat PŚ)
Zabełkowa. Dodatkowo doposażona zostanie infrastruktura tu-  Wartość projektu: 140.800,00 zł

przy wieży widokowej na Meandrach Rzeki Odry

Zabełków: Już wkrótce, jadąc rekreacyjnie na Graniczne Meandry Odry, skorzystamy z komfortowego parkingu,

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002275 pn. „Z widokiem na turystykę - doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na
Meandrach Rzeki Odry” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy
granice” w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Platforma w SP Krzyżanowice
Krzyżanowice » Oficjalnie
do użytku została oddana schodowa platforma samojezdna dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwiający dostęp na wszystkie kondygnacje. Zadanie pn.: „Dostosowanie budynku SP w Krzyżanowicach do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, poprzez zabudowę platformy scho-

dowej” kosztowało 110.899,00
zł brutto.
Przeprowadzona inwestycja
jest kolejnym krokiem gminy
Krzyżanowice w zwiększaniu
dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
(lukbor)
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Intensywne prace
NA DWORCOWEJ

Tworków » Trwają roboty
drogowe na ulicy dworcowej
w Tworkowie. W ramach projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od
skrzyżowania z ulicą Zamkową
do przejazdu kolejowego oraz
remont drogi powiatowej nr
3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie” przebudowywana jest ul. Dworcowa
no długości 1196 mb.

Wykonawca: HUCZ
Po d w y k o n a w c a : A & M
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Mateusz Kühn
Wartość przebudowy wyniesie 1.875.138,76 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
Zadanie obejmuje:
Krzyżanowice 759.338,90 zł
 przebudowę jezdni, skrzy-  wkład finansowy Powiatu
żowań oraz zjazdów z drogi,
Raciborskiego 759.338,90 zł
 wykonanie ścieżki rowero(referat GP)
wej i odtworzenie pobocza,
 zmianę organizacji ruchu
drogowego na skrzyżowaniu z drogą gminną – ul. Żwirową,
 przebudowę elementów odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą.

Remont dróg dojazdowych w Rudyszwałdzie
Rudyszwałd » Zakończyły
się prace, których celem była
naprawa nawierzchni drogi ul.
Cichej na odcinku 246 m i sięgacza ul. Rakowiec na odcinku 140 m oraz szerokości pasa
4,0m za pomocą destruktu asfaltowego. Remont obejmował
ułożenie materiału na grubość
ok. 10 cm wraz z zagęszczeniem
mechanicznym, eliminując lokalne deniwelacje terenu (nierówności, kałuże).
 Wykonawca: ,,EKOLAND”
Mariola Studnic
 Koszt zadania – 34.950,41 zł
brutto (ul. Cicha)
 Koszt zadania – 19.500,00 zł
brutto (sięgacz ul. Rakowiec)
Sięgacz, ul. Rakowiec

ul. Cicha

Sięgacz, ul. Rakowiec

ul. Cicha
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XXV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Krzyżanowice » 23 kwietna
2021 r. w Szkole Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach odbył się XXV Gminny
Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy Krzy-

konania, co nie było łatwe, gdyż
poziom wszystkich recytowanych wierszy był bardzo wysoki.
Uroczystość rozdania nagród odbyła się 12 maja 2021r.
żanowice. W konkursie wzięło Kowalska, Renata Gołąbek oraz
Komisja doceniła trud wło- w Szkole Podstawowej w Krzyudział 21 uczniów z wszystkich Aurelia Krupa oceniały: stopień żony przez uczniów, rodziców żanowicach. Przyznane zostały
szkół naszej Gminy. W tym roku opanowania tekstu, wymowę i wychowawców. Po wnikliwym I, II i III miejsce w klasie 1, 2 i 3.
przybrał on zupełnie inną formę i intonację, interpretację tekstu, przesłuchaniu wszystkich na- Nagrody ufundowane zostały
- przesłuchania odbyły się onli- dobór repertuaru oraz ogólne grań oraz po długiej dyskusji przez Wójta Gminy Krzyżanone. Jury, w składzie Magdalena wrażenie artystyczne.
wyłonione zostały najlepsze wy- wice oraz przez Radę Rodzi-

Miejsce

Imię i nazwisko, utwór

ców przy Szkole Podstawowej
w Krzyżanowicach. Wyróżnione
uczennice mogły raz jeszcze zaprezentować swoje wykonania,
tym razem na żywo.
Serdecznie gratuluje my wszystkim uczestnikom,
a w szczególności laureatom.
(SP Krzyżanowice)

Szkoła

Wychowawca

KLASA 1
I

Zofia Bobrowska „Spóźniony słowik”

SP w Tworkowie

Urszula Kubiczek

II

Sandra Suchanek „Spóźniony słowik”

SP w Krzyżanowicach Gertruda Sycha

III

Alicja Kaczmarczyk „Spóźniony słowik”

SP w Bieńkowicach

Edyta Witeczek

KLASA 2
I

Zofia Kura „Okulary”

SP w Krzyżanowicach Małgorzata
Humeniuk

II

Emilia Henkel „Zosia Samosia”

SP w Bieńkowicach

III

Patrycja Szczeponek „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”

Edyta Kalisz

SP w Krzyżanowicach Malwina Suliga

KLASA 3

Odpust ku czci św. Urbana
Tworków » W uroczystość
Zesłania Ducha Świętego odbyła się tradycyjna procesja
na Urbanek, gdzie odprawiono Mszę św. W intencji rolników,
ogrodników i sadowników.
23 maja parafianie z Tworkowa i Owsiszcz przeszli procesyjnie z figurką św. Urbana

na Urbanek. Doroczna procesja
odbyła się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jednak nadal w ograniczonym składzie z
powodu trwającej pandemii. W
uroczystości wziął udział wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki, który reprezentował
samorząd lokalny, natomiast za-

brakło pielgrzymów z Bolesławia oraz przedstawicieli gmin
partnerskich gminy Krzyżanowice, którzy przed pandemią
również brali udział w odpuście
na cześć św. Urbana.
(lukbor)
(fot. Damian Matioszek)

I

Oliwia Wolnik „Pan Tralaliński”

ZSP w Zabełkowie

II

Karolina Błajda „Spóźniony słowik”

SP w Krzyżanowicach Anna Weiser

Krystyna Praszelik

III

Zuzanna Juraszczyk „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” SP w Tworkowie

Lidia Siegmund
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Rozmowa o patriocie
Daniel Szlachta – doktor
teologii, absolwent Wydziału
Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, autor prac
naukowych na temat m. in. historii kościoła w Polsce i wydanej przez Instytut Pamięci
Narodowej broszury o Józefie
Rymerze.
Pana specjalnością jest historia kościoła, szczególnie na
Górnym Śląsku. Jak narodziła
się taka pasja?
- Najpierw była miłość do
historii. Mieszkałem wtedy
w Knurowie i uczęszczałem
do Szkoły Podstawowej nr 1,
w której moja wychowawczyni
i zarazem nauczycielka historii prowadziła kółko zainteresowań. Z przyjemnością na nie
uczęszczałem. Pamiętam też,
że bardzo podobały mi się wtedy lekcje z regionalizmu. Mie-

liśmy okazję poznawać historię naszego regionu. Stopniowo
te moje zainteresowania obejmowały cały Górny Śląsk z jego zwyczajami, bohaterskimi
zrywami powstańczymi i bardzo mocno zakorzenioną wiarą
chrześcijańską.
Publikował Pan teksty naukowe na temat kościoła, pielgrzymowania np. do Piekar.
Dlaczego zatem postać Józefa Rymera znalazła się w centrum Pana prac badawczych?
- Podczas przeglądania serii
broszur na temat różnych znanych Polaków, zauważyłem, że
tylko dwie z nich dotyczą postaci z Górnego Śląska. Jedna broszura jest o Wojciechu Korfantym, a druga o Henryku Sławiku
(dziennikarzu zaangażowanym
w ratowanie Polaków i Żydów
podczas II wojny światowej). Postanowiłem, że warto napisać

także o Józefie Rymerze, wybitnym Polaku i Ślązaku.
Jak przebiegała droga od
pomysłu do powstania broszury?
- Pomysł pojawił się w październiku zeszłego roku. Skontaktowałem się z koordynatorem nadzorującym wydawanie
prac z serii pt. „Bohaterowie
Niepodległej”. Zaakceptował
włączenie do panteonu polskich
bohaterów także sylwetki Józefa Rymera i wtedy przystąpiłem do gromadzenia materiałów o nim. Skorzystałem ze
zbiorów Biblioteki Narodowej
w Warszawie, pracy naukowej
profesora Zbigniewa Hojki pt.
„Biografia polityczna” i innych
opracowań.
Co było najciekawsze w pisaniu o Józefie Rymerze?
- Właściwie wszystko, bo sylwetka tego niezwykłego patrioty

i niezłomnego, bardzo zaangażowanego w walkę o polskość
mieszkańca Zabełkowa, jest
godna podziwu i uznania. Wyjątkowe były spotkania z potomkami Józefa Rymera, panami
Jakubem, Krzysztofem i Mirosławem, którzy udostępnili
mi nieznane wcześniej zdjęcia
i dokumenty. Bardzo się cieszę
też, że mogłem liczyć na pomoc
i życzliwość ze strony Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie i skorzystać ze zgromadzonych w Izbie Pamięci śladów z życia Rymera.
Jak możemy dotrzeć do
broszury o Józefie Rymerze?
- Broszura, obejmująca 40
stron, została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej i jest
do pobrania na stronie ipn.gov.
pl. w zakładce „Nowości”. Także możemy ją uzyskać poprzez
stronę pt. „Przystanek Historia”
(https://przystanekhistoria.pl/
pa2/biblioteka-cyfrowa), a następnie otwarcie zakładki „Bohaterowie Niepodległej”.
Rozmawiała:
Anna Kubica

ŚLADAMI RYMERA
Izba Pamięci, poświęcona
Józefowi Rymerowi, powstała
w Zabełkowie przed dwudziestoma laty. Z upływem lat zaczęła przygasać, a sprzęty, fotografie i dokumenty stopniowo w zaciszu odchodziły w zapomnienie.
Nowe życie i pamięć o naszym wielkim rodaku wróciły,
gdy 1 września 2019 roku powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie. Wtedy
w ruch poszły pędzle, farby i …
ręce, które z troską uporządkowały zgromadzone pamiątki, sprzęty, dokumenty i zdjęcia,
pozostałe po pierwszym wojewodzie śląskim. Swoje zbiory
przekazała też Pani Agnieszka Drobny. Obok Izby Pamięci także sąsiednie pomieszczenie odżyło, bo stało się szkolną
świetlicą.
Dziś nadal trwają starania,
aby wzbogacić materiały o Józefie Rymerze, wybitnym polskim patriocie. Przechowywa-

ne w Izbie dokumenty i fotografie z jego życia przyczyniły
się w tym roku do powstania
pięknej i barwnej broszury, napisanej przez Daniela Szlachtę,
a wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Egzemplarze
broszury niedługo powiększą
zbiory biblioteki i Izby Pamięci w ZSP. Niedawno udało się
pozyskać także dwa wydania
dzieła pt. “Leksykon Panteonu
Górnośląskiego”, w którym dokonania Józefa Rymera i jego
walka o polskość znalazły zaszczytne miejsce.
Podjęte działania wpisują się
w cykl przygotowań, które rozpoczęły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla uczczenia
przypadającej w 2022 roku setnej rocznicy śmierci Józefa Rymera i trzydziestej piątej rocznicy nazwania jego imieniem
Szkoły Podstawowej przy ZSP
w Zabełkowie.
Anna Kubica

i porównywały liczebność zbiorów, odpowiadając na pytania,
gdzie jest więcej, a gdzie mniej
gwiazd. Kolejny dzień był poświęcony tematyce pojazdów,
którymi można poruszać się
w galaktyce. Maluchy z zapałem oglądały ilustracje przedstawiające rakiety, statki, sondy
kosmiczne i inne ciekawe pojazdy. Głównym punktem zajęć
były wyścigi rakiet zrobionych
z balonów. Przedszkolaki z rumieńcami na buziach dopingo-

wały swoich faworytów, a potem
wykonywały pracę techniczną
- rakiety. Ostatniego dnia odbyły się zajęcia sensoryczne,
podczas których dzieci z wielką radością tworzyły kosmiczną
masę z balsamu do ciała, mąki ziemniaczanej i kolorowych
brokatów. Zajęcia z całego tygodnia wzbudziły w dzieciach
wielkie zainteresowanie i chęć
zdobywania wiedzy na temat
kosmosu.
Beata Michalska

Przedszkolaki z Zabełkowa w kosmicznej podróży
Dzieci z grupy młodszej
z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie odbyły tygodniową i bardzo ciekawą podróż w kosmiczne przestrzenie.
Najpierw na makiecie i poprzez
zabawę „Deszcz meteorytów”
poznawały układ słoneczny i kolory poszczególnych planet. Potem każdego dnia przenosiły się
na inną planetę. Dzieliły się wtedy emocjami i pomysłami na temat tego, jak wyobrażają sobie

REKLAMA

życie na nieznanym lądzie. Starały się też narysować mieszkańca danej planety. Każdy ufoludek był inny i wyjątkowy.
Wielkim wyzwaniem było dla
dzieci wykonanie kosmonauty
za pomocą farb i przyklejania
poszczególnych elementów kosmicznego stroju. Uzupełnieniem tych artystycznych zmagań były zajęcia matematyczne, w których dzieci, odbijając
gwiazdy w farbie, przeliczały

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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TURNIEJ SZACHOWY

Tworków » Podczas długiego weekendu majowego Ludowy Klub Sportowy Tworków zorganizował turniej szachowy dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
współfinansowany z środków
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz
Powiatu Raciborskiego. Każdy
uczestnik turnieju otrzymał dyplom za uczestnictwo oraz słodki upominek. Dla wszystkich został przewidziany ciepły posiłek
przygotowany przez firmę The
Best. Dla najlepszych zostały
ufundowane puchary i nagrody rzeczowe. Turniej odbył się
z zachowaniem warunków sanitarnych związanych z sytuacją
epidemiczna COVID-19.

Miejsca na podium
w poszczególnych
kategoriach wywalczyły
następujące osoby:

1 Piotr Kondys
2 Karol Pełka
3 Kamil Kanclerz
1 Marcin Zygar
2 Hubert Pawlik
3 Jakub Gajda

1 Juraszczyk Zuzanna
2 Hanna Machowska
3 Paulina Mrozek

Chwałowice na kolanach
Tworków goni czołówkę
Tworków » W ósmej kolejce klasy okręgowej grupy mistrzowskiej doszło do pojedynku sąsiadów w tabeli. LKS 05
Tworków podejmował ekipę
GKS Pierwszy Chwałowice.
Wyżej w tabeli przed tym
spotkaniem plasowała się drużyna z dzielnicy Rybnika. Nie
czyniło to z niej jednak fawory-

ta, co zostało udowodnione już
w pierwszych minutach meczu.
Po zdobyciu gola gospodarze
nadal przeważali, co potwierdzali kolejnymi trafieniami. Do
przerwy umieścili piłkę w siatce
rywala trzykrotnie, co oznaczało, że tylko totalna tragedia mogła odebrać im wygraną w niedzielnym meczu. Na szczęście

dla gospodarzy ta nie nastąpiła.
Zespół Adama Jachimowicza
w drugiej połowie wbił jeszcze
dwa gole, ostatecznie pokonując ekipę Pierwszego 5:0.
LKS 05 Tworków - GKS
Pierwszy Chwałowice 5:0 (3:0)
(naszraciborz.pl)

Z WOLEJA

Po nieco dłuższej przerwie
związanej z covid-19 ruszyły rozgrywki piłkarskie niższych klas,
w tym również drużyn naszej
Gminy.
W klasie Okręgowej RybnikRacibórz grupa A mistrzowska
w której występują 4 najlepsze
drużyny Podokręgu Racibórz
oraz 4 drużyny Podokręgu Rybnik, grają dwaj przedstawiciele naszej Gminy tj. LKS Tworków i LKS Krzyżanowice. LKS
Tworków po 6-ciu meczach zdobył 10 pkt - bramki 15:9 i zajmuje II miejsce w tabeli, natomiast
LKS Krzyżanowice po 6-ciu
meczach zdobył 9 pkt - bramki
19:13 i zajmuje IV miejsce w tabeli. Drużyny tej grupy walczą
o awans do IV ligi.
Niestety nie wiedzie się grającemu w klasie „A” Podokregu

Racibórz zespołowi LKS Chałupki po rozegranych 21 meczach
zdobył 7 pkt - bramki 24:116 co
plasuje tę drużynę na ostatnim
XVI miejscu.
Dwóch naszych reprezentantów występuje w raciborskiej klasie „B”. Lepiej wiedzie
się drużynie LKS Owsiszcze
po 24 meczach zdobyła 47 pkt bramki 66:43 i V miejsce w tabeli. Druga nasza drużyna LKS
Zabełków po 24 meczach zdobyła 22 pkt- bramki 52:68 i zajmuje
XV miejsce.
W klasie „C” tegoż podokręgu LKS Tworków II po 16 meczach zdobyła 27 pkt - bramki
45:41 i zajmuje IV miejsce. LKS
Bolesław po 16 meczach zdobyło
14 pkt - bramki 37:44 i X miejsce.
LKS Owsiszcze II po 16 meczach
zdobyło 10 pkt, bramki 10:44 i XI

Zawody szachowe
sędziowali:

 Piotr Jeziorski oraz
 Daniel Wójcik

Nagrody i puchary
wręczali:

 Grzegorz Swoboda - Starosta Raciborski
 Daniel Huptaś - Prezes LKS
Tworków
 Adam Machowski - Wiceprezes LKS Tworków oraz
 Oliwer Huptaś - Radny Gminy Krzyżanowice
Pan Oliwer napisał także
projekt do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu dzięki któremu Ludowy
Klub Sportowy Tworków pozyskał środki finansowe na turniej
szachowy oraz wniosek do Powiatu Raciborskiego .
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji turnieju przede wszystkim
szefowej DFK Pani Małgosi Kolonko za udostępnienie miejsca,
a uczestnikom za udział. Gratulujemy wyników uzyskanych na
poszczególnych szachownicach
i do zobaczenia 11 listopada na
turnieju niepodległościowym.
(LKS Tworków)

miejsce w tabeli.
Grający w klasie „A” Juniorów Podokręgu Rybnik drużyna LKS Krzyżanowice po 17 meczach zdobyła 34 pkt - bramki
50:25 i zajmuje IV miejsce.
W między czasie nasz przedstawiciel LKS Krzyżanowice na
stadionie w Nieboczowach pokonał 3:2 UNIĘ Racibórz w półfinale Pucharu Polski Podokręgu
Racibórz. Niestety w 1/8 pucharu
na szczeblu Śl.Z.P.N. Katowice
drużyna ze stolicy naszej Gminy
przegrała 0:3 z IV ligowym M.K.S.
Myszków i odpadła z dalszych
rozgrywek.
Sytuacja na dzień 24.05.2021 r.
Jan Kubik
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HISTORIA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI NA TERENIE GMINY

KRZYŻANOWICE – OSP (CZ.1)

Gmina Krzyżanowice » Zakończyliśmy prezentację Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy Krzyżanowice. Kolejnymi organizacjami, którymi
chcielibyśmy poświęcić czas
to Ochotnicze Straże Pożarne,
które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz przeważnie jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia by
nieść pomoc. W tej części przyjrzymy się historii OSP z Bieńkowic, Owsiszcz i Tworkowa.

Bieńkowice:

Początki jednostki sięgają
1905 r. Rok później kupiono sikawkę konną, a następnie wybudowano pierwszą remizę. Obecnie jednostka ma do dyspozycji
dwa budynki: małą remizę z 1905
r. oraz budynek, gdzie wcześniej
funkcjonowała szkoła. Oba znajdują się przy ulicy Raciborskiej.
W drugim z wymienionych, na
parterze, znajdują się pomieszczenia, z których korzysta OSP,

natomiast na piętrze funkcjonuje przedszkole. Do dyspozycji strażaków jest także świetlica. Jednostka w Bieńkowicach
ma 56 członków. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej działają
także dwie młodzieżowe drużyny. Na wyposażeniu bojowym
OSP Bieńkowice posiada dwa
samochody pożarnicze: land rover z 1992 r. oraz renault z 1988 r.
Ponadto jednostka ma do dyspozycji dwie motopompy M8/8P05,
a także dwie motopompy szlamowe. Jednostka od wielu lat
jest organizatorem międzynarodowych i powiatowych Zawodów Sikawek Konnych. OSP angażuje się w działalność społeczną wspierając gminne i sołeckie
przedsięwzięcia. Strażacy chętnie pomagają przy procesjach
wielkanocnych, festynach, dożynkach. Jednostka cieszy się
wsparciem samorządu poprzez
dofinansowanie i zakup sprzętu.
Samochód marki Renault, który
obecnie znajduje się na wypo-

sażeniu OSP, został zakupiony
dzięki wsparciu gminy. Niedawno przeprowadzono też remont
remizy. Inwestycja również została dofinansowana przez samorząd, który zakupił wszystkie materiały, natomiast prace
zostały wykonane przez strażaków w czynie społecznym. Bieńkowicka jednostka ze środków
własnych wyremontowała też
starą remizę.

Owsiszcze:

Jednostka powstała w 1925
r. Jej siedziba, z dwustanowiskowym garażem z zapleczem,
znajduje się przy ul. Okrzei. Strażacy mają do dyspozycji samochód marki Renault 170 z 1989
r., a także agregat prądotwórczy,
pompę szlamową, dwa komplety ubrań przeciw szerszeniom,
aparaty powietrzne i dwie pompy PO5. W budynku remizy znajduje się również świetlica, w której organizowane są zajęcia dla
dzieci i młodzieży. Lokal wyko-

OSP Bieńkowice - jubileusz

rzystywany jest do różnego rodzaju uroczystości, m.in. zabaw
sylwestrowych, karnawałowych
oraz imprez rodzinnych. W 2012
r. OSP wygrało gminne zawody pożarnicze, a w 2008 r. zajęło
II m. w zawodach powiatowych.
MDP zajęła II m. w Międzynarodowych Zawodach o Puchar Starosty. Strażacy biorą też udział
w Nocnych Zawodach Pożarniczych, a od 2010 r. organizują cieszące się dużą popularnością zawody oldbojów o Puchar
Prezesa OSP Owsiszcze, dla zawodników powyżej 40 roku życia.
Kilka razy do roku uczestniczą
w ćwiczeniach, organizują również karnawałową zabawę taneczną, a w pierwszy weekend
maja dwudniowy festyn z okazji św. Floriana. Straż pomaga
przy organizacji dożynek wiejskich we współpracy z innymi
organizacjami. Dzięki pomocy
z urzędu gminy udało się zakupić obecny samochód, a także
wymienić okna i drzwi w garażu

OSP Bieńkowice

OSP Owsiszcze

OSP Tworków

oraz wyremontować posadzkę. tektorem wielogazowym, sprzęOd 1993 r. jednostka współpra- tem hydraulicznym do ratowniccuje z SDH Piszcz.
twa drogowego oraz pirometrem
z kamerą do zdalnego pomiaru
Tworków:
temperatury. Jednostka działa
Jednostka powstała w 1911 r. w Krajowym Systemie RatowPierwsza remiza była w zamku, niczo-Gaśniczym. Oprócz wygdzie trzymano m.in. sikawkę jazdów do pożarów, wypadków
konną, służącą do dziś, głównie drogowych, podtopień i innych
na zawodach. Obecna siedziba miejscowych zagrożeń, strażacy
OSP mieści się przy ul. Głównej. co roku biorą udział w ćwiczeGaraż remizy jest bardzo dobrze niach KSRG, uczestniczą rówwyposażony. W 2011 r., staraniem nież w zawodach sportowo-pogminy przy wsparciu Wojewódz- żarniczych. Strażacy współkiego Funduszu Ochrony Śro- pracują z pozostałymi organidowiska i Gospodarki Wodnej, zacjami sołeckimi głównie przy
zakupiono nowy średni wóz bo- organizacji festynów, w zakresie
jowy na podwoziu mercedesa, zabezpieczenia pożarowo-mewyposażony w piły do cięcia be- dycznego a także kierowania rutonu i drewna oraz torbę R1 do chem. Jednostka cieszy się doratownictwa medycznego. Au- brą współpracą z samorządem
to ma maszt oświetleniowy wy- gminnym. W 2013 r. otrzymała
suwany oraz tzw. szybkie natar- 25 tys. na dofinansowanie zakucie. OSP dysponuje terenowym pu sprzętu hydraulicznego. Rehonkerem oraz ośmioosobowym montów dokonuje we własnym
pontonem z echosondą do po- zakresie, UG sponsoruje mateszukiwań podwodnych, trzema riały budowlane.
(oprac. lukbor)
agregatami prądotwórczymi, de-

OSP Owsiszcze - jubileusz

OSP Tworków - jubileusz
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APEL DO ROLNIKÓW
Przypominamy o prawidło- i nie truje owadów zapylających.
wym wykonywaniu oprysków,
których kwestie reguluje usta- Przy opryskiwaniu
wa o ochronie roślin, zgodnie trzeba pamiętać
z którą środki ochrony roślin o przestrzeganiu kilku
można stosować wyłącznie w ta- zasad:
ki sposób, aby nie dopuścić do
 opryski należy wykonywać
zagrożenia zdrowia człowieka,
późnym wieczorem lub
w nocy- po godzinach lotu
zwierząt lub środowiska.
Niewłaściwym jest dokonypszczół,
wanie oprysków w okresie peł-  należy uwzględnić sąsiedznej aktywności pszczół. Stosotwo kwitnącej plantacji
(ogrodów) oraz kierunki
wanie zabiegu na noc przynosi najlepsze efekty w ochronie
wiatrów,

 należy dobrać środki o możliwie najkrótszym okresie
prewencji,
 należy stosować środki
ochrony roślin według zaleceń producenta- nie zwiększać dawek ani stężeń.

OGŁOSZENIE

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

POSTĘPOWANIE

w momencie znalezienia

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

OGŁOSZENIE

W pierwszej kolejności poUrząd Gminy Krzyżanowice
winniśmy poinformować naj- Referat Rolnictwa, Ochrony
bliższy Urząd Gminy, który Środowiska i Gospodarki Grunw porozumieniu z lekarzem we- tami
terynarii zdecyduje o dalszych  (32) 419 40 50 wew. 133 lub 142
losach tych zwierząt.
 (32) 419 53 09
Zgłoszenia proszę składać  tel. kom. 604 634 557
pod numerem telefonów:

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

KONKURS

Spis Powszechny to:
Obowiązkowe badanie
realizowane raz na 10 lat
przez Główny Urząd
Statystyczny

URODZINOWA KARTKA
Samych bezpiecznych
chwil w gospodarstwie
rolnym!
Stwórz urodzinową kartkę
z życzeniami
dot. bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym
i przyślij do nas!

Więcej na spis.gov.pl
REKLAMA

Do wygrania:
smartwatche, powerbanki, plecaki, LEGO
i wiele więcej!
KON KURS TRWA
DO 18 C Z ERWC A 2021 R.
Informacje pod numerem: 34 378 85 19
lub roksana.kmiecik@krus.gov.pl
Źródło grafik: canva.com

Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line
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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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Magazyn informacyjno-reklamowy
Gminy Krzyżanowice
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Wydawca:
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5,
47-450 Krzyżanowice,
e-mail: wiesci@krzyzanowice.pl,
tel: +48 32/4194050 wew. 131

Redaktor naczelny:
Łukasz Bordo
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
Skład:
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KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

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

Kwiaciarnia KRYSTYNA

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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
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Z bibliotecznej
Jakie książki warto przeczytać ?
Lista godnych polecenia nowości, które trafiły na biblioteczne
półki jest długa, dlatego wybraliśmy dla Was kilka z nich.

półki

„Rączka rączkę myje” Olga Rudnicka

Od kilku miesięcy rodzinne ogródki działkowe padają ofiarą wandali. Ktoś
niszczy altanki, okrada domki, przekopuje kolejne działki. Zdaniem detektyw
Matyldy Dominiczak, to nie są po prostu wybryki nastolatków. Jacyś ludzie
czegoś tu uparcie szukają. Matylda pomaga w śledztwie komisarzowi Tomczakowi, jednocześnie prowadząc własną sprawę. Zdobywanie informacji
wymaga wchodzenia w kolejne układy i wyświadczania przysług, które zaczynają się mnożyć jak grzyby po deszczu. Bystra pani detektyw wpada na
trop szajki, mającej na sumieniu coś więcej niż tylko chuligańskie ekscesy.

„Tak to już jest”- Frankel Laurie

Wyjątkowa opowieść o miłości, rodzinie i zmianie. Claude’a poznajemy,
gdy ma pięć lat, jest najmłodszym z pięciu braci – uwielbia kanapki z masłem orzechowym, sukienki i marzy o byciu księżniczką. A kiedy podrośnie,
powie, że chce być dziewczynką. Rodzice Claude’a, Rosie i Penn, akceptują
swoje dziecko takim, jakie ono jest, nie mają pewności jednak, czy mogą się
tym podzielić z całym światem. I dlatego wybór Claude’a utrzymywany jest
w tajemnicy. Pewnego dnia jednak wszystko się zmienia…

„Wilkołak” Wojciech Chmielarz

Prywatny detektyw Dawid Wolski nie spocznie. Na cmentarzu, na pogrzebie swojego ojca, mecenasa Wolskiego, który doprowadził do uwolnienia
mordercy Igi, kobiety jego życia – widzi ją z daleka i już wie, że przeszłość
wróciła i niemożliwe stało się możliwe. Dziewczyna jest dziesięć lat starsza,
zmieniona, ale to Iga. Tylko on ją zobaczył, tylko on ją rozpoznał. Nikt mu nie
wierzy, lecz on jest pewien – Iga żyje. Żyje i z jakiegoś powodu znowu znika.
Od chwili jej śmierci Wolski wie, że coś jest nie tak i teraz ma pretekst, żeby
to sprawdzić. Dopuszcza się profanacji i w niebezpieczną grę wciąga jedynego przyjaznego mu człowieka – prokuratora Adama Górnika. Prawda okaże się jednak zbyt trudna do przyjęcia, ale dla Wolskiego nie ma ratunku…

„Prawdziwe potwory zagrażające naszej planecie”
- Marie G. Rohde
S.O.S - To sygnał alarmowy. Pomiędzy nami czają się prawdziwe potwory.
Nie znajdziesz ich w szafie ani pod łóżkiem. Nie odstraszy ich światło latarki.
Przemierzają naszą planetę wzdłuż i wszerz, latają ponad naszymi głowami,
czyhają w morskich głębinach, a niektóre ukrywają się nawet w kanalizacji!
To przez nie powstają burze, wysychają jeziora, a zwierzęta uciekają w popłochu. Pokarm potworów jest naprawdę dziwaczny: żyją dzięki bekaniu krów,
bąkom puszczanym przez samochody i plastikowym reklamówkom! Rosną
w siłę z każdym dniem i coraz bardziej zagrażają naszej niezwykłej niebieskiej planecie. Prawdziwe potwory mogą pokonać tylko prawdziwi bohaterowie — właśnie tacy jak ty! Uzbrój się w oręż wiedzy i stań do walki z wrogiem!

„Kukły” - Maciej Siembieda

„Kukły” to - jak zwykle u Macieja Siembiedy - mistrzowsko spleciony warkocz prawdy i fikcji trzymający w napięciu od pierwszej do ostatniej strony.
Historia, wzbogacona o emocjonujący wątek romansu polskiego prokuratora i dziennikarki „ Die Zeit”, wciąga we wspaniałą, czytelniczą przygodę
a jednocześnie dotyka jednej z naszych odwiecznych tęsknot.

Myśl
Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie.
Pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju.
John F. Kennedy

Uśmiechnij się
Policja dała ogłoszenie w sprawie pracy - szukali blondynek. Zgłosiły się trzy na wstępne
rozmowy. Policjanci badają ich inteligencję. Pokazują zdjęcie faceta (lewy profil) i pytają się:
-Co może Pani powiedzieć o tym człowieku?
Blondynka nr 1 patrzy i patrzy, i mówi:
-On ma tylko jedno ucho...
Komisja załamana wyrzuca blondynkę nr 1 i prosi następną. Pokazują jej to samo zdjęcie i zadają to samo pytanie. Blondynka nr 2 patrzy i mówi:
-On ma tylko jedno ucho...
Tą też wyrzucają i znudzeni zadają to samo pytanie trzeciej. Blondynka nr 3 patrzy i mówi:
-On nosi szkła kontaktowe.
Gliniarze wertują papiery... i rzeczywiście facet nosi szkła. Pytają się jej, jak to wydedukowała.
-Nie może nosić okularów, bo ma tylko jedno ucho... - odpowiada blondynka.

Dwie kobiety przyszły do króla Salomona i przywlekły za sobą młodego człowieka.
- Ten młody człowiek zgodził się ożenić z moja córką! - powiedziała jedna.
- Nie! Zgodził się ożenić z moją córką! - zakrzyknęła druga.
I zaczęły się kłócić, aż król Salomon poprosił o ciszę.
- Przynieść mi największy miecz - powiedział - Trzeba przeciąć go na pół. Każda z was
dostanie po połowie!
- Brzmi nieźle - powiedziała pierwsza kobieta.
Druga na to:
- O panie, nie przelewaj niewinnej krwi. Niech inna kobieta go poślubi.
Mądry król nie wahał się ani chwili:
- Facet musi poślubić córkę pierwszej kobiety - zawyrokował.
- Ale ona chciała przeciąć go na dwie części! - wykrzyknął dwór króla.
- Właśnie dlatego widać - powiedział mądry król Salomon - że to jest prawdziwa teściowa!

Przychodzi facet do lekarza twierdząc, że jest ogólnie w złej kondycji fizycznej.
Doktor poddał go całej serii badań, po czym mówi:
- Wie pan co? W tej chwili nie mogę dokładnie stwierdzić co panu dolega, ale myślę, że
to wszystko przez alkohol.
- A jest tu jakiś trzeźwy lekarz? - zapytał z ciekawości facet.


„Strażniczka słońca” Maja Lunde,

Nowa, urzekająca ilustracjami, mądra książka dla młodych czytelników.
Strażniczka Słońca to historia o tęsknocie za wiosną. A Maja Lunde i Lisa Aisato pracują już nad dwiema kolejnymi powieściami. Każda z nich
zachwyci ilustracjami, wyciśnie wiadra łez i wywoła uśmiech na twarzach
czytelników. Gwarantujemy!

„Jeden dobry dzień” - Roma Ligocka

Książki Romy Ligockiej pisane są zawsze bardzo osobiście i emocjonalnie.
Stąd ich siła i wyjątkowa więź z czytelnikami. Pisarka przygląda się światu,
który ją otacza, opowiada nam swoje życie – zawsze trochę inaczej, zawsze
z innej perspektywy. Refleksyjnie, dojrzale, z łagodnym poczuciem humoru.

„Dwa światła” - Maria Paszyńska

Inspirowana faktami opowieść o przyjaźni starego mistrza, kompozytora i profesora muzyki oraz małego żydowskiego chłopca, który okazuje się geniuszem. Chłopiec który po wojnie został laureatem Konkursu
Chopinowskiego i zrobił wielką karierę pianistyczną, nigdy nie zapomniał
o tym, co przeżył w warszawskim getcie Wyprowadzony na aryjską stronę
w stroju dziewczynki, przez całe życie zmagał się z syndromem ocalałego:
poczuciem winy, a jednocześnie odpowiedzialności, że on przeżył, podczas
gdy tylu zginęło. Wstrząsająca opowieść o wojnie, która
niszczy wszystko i o próbie życia po końcu świata.

„To tylko przyjaciel”- Abby Jimenez

„To tylko przyjaciel” to świetnie napisana, subtelna
i zabawna komedia romantyczna w stylu kultowych filmowych historii. Abby Jimenez przekonuje w niej, że
marzenia się spełniają, a prawdziwa miłość może pokonać wszelkie przeszkody.
Cecylia Kogut

Liczba miesiąca
Ponad 800 ton

tyle wywieziono błota ze zbiornika małej retencji Z3 w Owsiszczach po nawałnicach,
które przeszły nad gminą 12-13 maja.

