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Gmina Krzyżanowice » Małżeństwo na medal to takie, które przez pół wieku wspólnie przezwycięża wszelki trud, pot i łzy życia codziennego. Nie sztuką jest dzielić się tylko dobrymi chwilami. Prawdziwym wyzwaniem dla każdego związku jest wzajemne wytrwanie w momentach
trudnych i kryzysowych. Ślub dla każdego jest niezwykłym i szczęśliwym momentem. Jubilaci, którzy świętowali złote gody przeżyli wspólnie
ponad 18 tys. dni. Jest to wielkie osiągnięcie - zwycięsko wyjść z doświadczeń, jakie niesie życie.
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Sezon dożynkowy zakończony

Bieńkowice

Chałupki

Bieńkowice

Gmina Krzyżanowic » Dożynki to największe w roku
święto gospodarskie rolników
będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone
po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych
i zebraniu plonów, a głównie
plonu zbóż.
Święto plonów jest jednocześnie uroczystością religijną
i dziękczynieniem składanym

Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane
plony. Tak jak nakazuje tradycja,
formują się barwne pochody dożynkowe z wieńcami, które rolnicy składają w kościołach, przy
ołtarzu wraz z innymi płodami
ziemi. W tym roku jeszcze nie
wszystkie sołectwa zdecydowały się na wielkie świętowania poprzez długie korowody i festyny
dożynkowe. Tym razem za żni-

wa dziękowano w sołectwach
Bieńkowice, Chałupki, Tworków
i Zabełków, tym samym zakończył się czas dożynek i przyszła
kolej na przygotowanie się do
przyszłorocznych zbiorów.
(lukbor)
(zdjęcia: UG Krzyżanowice;
naszraciborz.pl/Damian
Matioszek)

Tworków

Tworków

Chałupki

NOWY WÓZ BOJOWY
dla OSP Bieńkowice

Krzyżanowice » Jeszcze
w tym roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach pojawi się nowy wóz
bojowy.
9 września br. wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki i przedstawiciel firmy WAWRZASZEK ISS z Bielska-Białej podpisali umowę na zadanie,
pn. „Zakup samochodu ratownicza-gaśniczego dla Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Bieńkowicach”, które realizowane
jest przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego.
Nowym, średnim wozem bojowym będzie VOLVO FL GBA
3/24 z napędem uterenowionym
4x4 o wartości 862.230,00 zł. Termin realizacji zamówienia wynosi 70 dni od momentu podpisania umowy, tj. 18.11.2021 r.

Dofinansowanie:

Kolejna droga transportu
rolnego do przebudowy

 Województwo Śląskie –
Urząd Marszałkowski –
500.000,00 zł
 Gmina Krzyżanowice –
Krzyżanowice » Podpisano
Urząd Gminy – 250 000,00 zł
 OSP Bieńkowice – 112 230,00 zł umowę na przebudowę następ(lukbor) nej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice.
1 września br. wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utrac-

ki i przedstawicielka wykonaw- znaczony został na 1 grudnia br.
cy firmy Ekoland Mariola Stud-  Wa r t o ś ć i n w e s t y c j i –
nic podpisali umowę na przebu647.393,67 zł
 Dofinansowanie z Funduszu
dowę drogi transportu rolnego
w Bieńkowicach na długości
Ochrony Gruntów Rolnych –
1220 mb. Planowany termin za305.000,00 zł
kończenia wszystkich prac wy(lukbor)
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Wyróżnienie dla rewitalizacji
RUIN ZAMKU W TWORKOWIE
ze specjalistów z dziedziny budownictwa i architektury. Komisja konkursowa odwiedzała po kolei każdy z finałowych
obiektów. Już wtedy Jury było
pod ogromnym wrażeniem metamorfozy jaką przeszły Ruiny
Zamku w Tworkowie.
Gala podczas której zaplanowano rozdanie nagród odbyła się wczoraj, tj. 22 września
na Zamku Królewskim w Warszawie. Ruiny Zamku w Tworkowie w finale konkursu otrzymały wyróżnienie w kategorii
‘Zabytki’ dla inwestora (gmina
Krzyżanowice) – nagrodę odebrał wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki, projektanta
(Witeczek Jerzy Pracownia Architektoniczna Gliwice ) - nagrodę odebrali prof. Jerzy Witeczek wraz z dr Aleksandrą
Witeczek oraz budowniczego
(HRESA firma ogólnobudowlaKrzyżanowice » Inwestycje
na Dawid Tatarczyk Wodzisław w infrastrukturę i rozwój sporŚląski) - nagrodę odebrał Da- tu w regionie to jedno z kluczowid Tatarczyk. Galę uświetnił wych zadań Gminy. Dla wójta
występ Zespołu Pieśni i Tań- gminy Krzyżanowice Grzegorza
ca „Śląsk”.
Utrackiego wsparcie finansowe
i inwestycja w sport dzieci i mło(lukbor) dzieży jest priorytetem. Prezes
(zdjęcia: UG Krzyżanowice) zarządu LKS Krzyżanowice
Waldemar Drobny spotkał się
w ostatnim czasie z wójtem żeby

Spotkanie
z prezesem LKS
Krzyżanowice

Warszawa » Ruiny zamku
w Tworkowie stanowią zabytek
wpisany do rejestru zabytków
Województwa Śląskiego. Historyczny obiekt został zauważony
przez komisję ogólnopolskiego
konkursu „Modernizacja Roku
& Budowa XXI wieku”, a wysiłek, wkład pracy i efekt przeprowadzonych inwestycji w jego kompleksową rewitalizację,
doceniony i nagrodzony.
W tym roku odbyła się 25
edycja konkursu, której celem było nagrodzenie najlepiej

przeprowadzonych modernizacji budynków oraz budowa
nowych obiektów. Gmina Krzyżanowice do tegorocznego konkursu wystawiła zrewitalizowane Ruiny Zamku w Tworkowie,
na których w ubiegłym roku zakończyły się najważniejsze prace umożliwiające kompleksowe
udostępnienie zabytkowych ruin dla mieszkańców i turystów.
Po internetowym głosowaniu
gminny obiekt dostał się do finału konkursu, gdzie do oceny przystąpiło Jury złożone

Euroregion Silesia z wizytą w Cieszynie
Cieszyn » Samorządowcy
z gmin współtworzących Stowarzyszenie Gmin Dorzecza
Górnej Odry Euroregionu Silesia, przy okazji dwudniowego,
walnego zebrania, wizytowali
w Cieszynie.
Samorządowców z naszego regionu ugościli przedstawiciele z sąsiadującego Euroregionu Śląska Cieszyńskiego.
Wizyta w Cieszynie była okazją
aby zobaczyć dobrze zrealizowane, wspólne projekty polskiej
i czeskiej strony Cieszyna, które tak bardzo zmieniły granicę na Olzie między obydwoma
miastami. W walnym zebraniu
uczestniczył wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, który w Euroregionie Silesia pełni
funkcję wiceprezesa Zarządu
Stowarzyszenia.
(lukbor)
(zdjęcia: UG Krzyżanowice)

podziękować za wsparcie w rozwoju sportu oraz przekazać, na
ręce wójta, pamiątkową koszulkę i piłkę wraz z pozdrowieniami klubu Piast Gliwice, który
dzięki kontaktom współpracuje z lokalnym klubem. Podczas
wizyty omówiono dalsze plany
i działalność LKS-u.
(lukbor)
(zdjęcia: UG Krzyżanowice)

Podziękowania

DLA WÓJTA

od LKS Tworków
Krzyżanowice » Zarząd
LKS Tworków docenia wsparcie
jakie zapewnia Gmina dla rozwoju sportu w naszym regionie.
Z tej okazji, w ramach podziękowania, wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki otrzymał
pamiątkową koszulkę z rąk wice
prezesów Adama Machowskiego i Kamila Ostasa.
Podczas spotkania wójt podkreślił, że wspaniale rozwijają

się sekcje dziecięce i młodzieżowe przy LKS Tworków oraz
cieszy się, ze mogą jako gmina wspierać finansowo nie tylko klub i sekcje piłkarskie seniorów, ale przede wszystkim
sport dzieci i młodzieży. Przy
okazji omówiono wiele ważnych
kwestii dotyczących działalności oraz dalszego rozwoju klubu.
(lukbor)
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Żegnajcie wakacje

ciństwem. Uczniowie i nauczyciele gminnych placówek mają
powód do zadowolenia, ponieważ w tym roku m.in. zakończono termomodernizację bieńkowickiej szkoły, która wyniosła
blisko 2,5 mln złotych oraz za
prawie 270 tys. zł wyremontowano dach i położono nową nawierzchnię sali gimnastycznej
ZSP Zabełków. Z kolei w ubiegłym roku zakończył się gruntowny remont i termomodernizacja szkoły w Chałupkach
Utrackiego w Bieńkowicach 1 bowanie i zostali obdarowani i Tworkowie.
(lukbor)
września zainaugurowano rok wielkimi „tytami” aby osłodzić
(zdjęcia: UG Krzyżanowice)
szkolny 2021/2022. Wójt, prze- pożegnanie z beztroskim dziemawiając na uroczystej akademii życzył uczniom sukcesów
i wysokich ocen, by nauka była
przyjemna i pełna satysfakcji.
By nowy rok szkolny był udany
i spełnił oczekiwania zarówno
uczniów jak i nauczycieli. Tradycyjnie już w pierwszy dzień
szkoły najmłodsi przeszli pasowanie na ucznia, złożyli ślu-

WITAJ SZKOŁO!
Gmina Krzyżanowice »
Nowy rok szkolny rozpoczął
się na dobre. W szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek, zakończyły się uroczyste akademie, uczniowie rozpoczęli naukę, a przedszkolaki powróciły
do swoich ulubionych zabawek.
Naukę rozpoczęło 820 uczniów
w szkołach podstawowych gminy Krzyżanowice.
Z udziałem wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza

Chałupki

Tworków

Tworków

Zabełków

Chałupki

Krzyżanowice

Krzyżanowice

Zabełków

Bieńkowice

Bieńkowice
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Pomnikowa z nowym asfaltem

Jarmark staroci na Granicy
Chałupki » Jarmark na Granicy, wpisany w coroczny kalendarz wydarzeń gminy Krzyżanowice, przyciąga do siebie
ogrom wystawców z przeróżnymi – pięknymi, błyszczącymi,
odnowionymi, a czasem nietypowymi – przedmiotami. Ilość
eksponentów rośnie wprost proporcjonalnie do tłumów odwiedzających kiermasz na starej
granicy pomiędzy Chałupkami
a Bohuminem.
Tym razem nie
było inaczej.
Choć w tym roku dwudniowej, jesiennej edycji Jarmarku na Granicy
pogoda nie dopisała to jednak najbardziej wytrwali „łowcy” okazji
i kolekcjonerzy przeróżności
zameldowali się pod starym

przejściem
granicznym
w Chałupkach 18 i 19
września.
Wś r ó d
eksponatów można było zobaczyć ceramiczne i kryształowe ozdoby
oraz przedmioty codziennego
użytku, stare zabawki, monety,

znaczki, obrazy, zegary, stare
maszyny czy też prace wykonane własnymi rękami, czyli rękodzieło. Nie zabrakło również
przeróżnych zdobiących figurek i przedmiotów wykonanych
z mosiądzu, miedzi czy pozłacanych. Dosłownie dla każdego
coś się znalazło.

Roszków » Trwają roboty
drogowe w Roszkowie w ramach zostanie przebudowana ulica Pomnikowa na długości 411 m drogi - (odwodnienie, nowa podbudowa, utwardzenie poboczy, nawierzchnia
asfaltowa). Gmina otrzymała
574.495,36 złotych z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa
ul. Pomnikowej w Roszkowie”
(lukbor)

Zagospodarowanie

Centrum Bieńkowic w trakcie realizacji

(lukbor)

Kolejny prace budowlane

na Ruinach Zamku w Tworkowie

Tworków » Trwają prace
inwestycyjne w wozowni na
Ruinach Zamku w Tworkowie.
Przez najbliższe miesiące bu-

dynek dawnej wozowni przy Ruinach Zamku w Tworkowie będzie placem budowy. dla inwestycji, dzięki której obiekt przeobrazi się w całoroczną salę na
cele kulturalno-widowiskowe
i społeczne.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 2.141.353,45 zł z czego gmina

Bieńkowice » Trwają roboty
budowlane w ramach zadania,
pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Bieńkowicach - etap
I, centrum przesiadkowe”. Gmina Krzyżanowice otrzymała
dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 1.150.000,00 zł
W ramach realizacja zadania
inwestycyjnego planuje się wykonać następujący zakres prac:
 przystanek autobusowy
wraz z zatokami postojowymi i wiatą przy ul. Raciborpozyskała dofinansowanie z Euskiej;
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020 oraz z budżetu państwa w wysokości 1.936.126,15 zł.
Zakończenie inwestycji planowane jest z końcem maja 2022 r.

Projekt pn. Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

 parking dla samochodów
osobowych;
 plac zabaw dla dzieci
 oświetlenie zewnętrzne;
 zagospodarowanie zielenią
parkową
 wyposażenie całości w tzw.
mała architekturę w tym
ławki parkowe, pergole, kosze na śmieci
(lukbor)
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ZŁOTE GODY

W środę 30 września w Centrum Integracji i Aktywności
Społecznej w Rudyszwałdzie odbyła się uroczystość, mającą na
celu wręczenie jubilatom medali.
Szanownych jubilatów w imieniu
wójta gminy Krzyżanowice, a zarazem kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Grzegorza Utrackiego przywitał zastępca wójta Wolfgang Kroczek oraz zastępca kie-

rownika USC Dorota Dwulecki.
Życząc jubilatom jeszcze wielu
wspólnie przeżytych lat, zdrowia
i pogody ducha, w imieniu swoim
oraz wszystkich mieszkańców
gminy, gratulując małżonkom
tak długiego i zgodnego pożycia, zastępca wójta wraz z sekretarzem gminy Małgorzatą
Krzemien uhonorowali medalami i dyplomami oraz obdaro-

wani kwiatami i upominkami dostojnych Jubilatów. W tym roku
jubileusz 50 lat pożycia obchodziło 31 par.
Jubilaci obecni na uroczystości: Agnieszka i Reinhold Klimża, Irena i Maksymilian Klimża,
Ernestyna i Leonard Strachota, Cecylia i Antoni Bedrunka,
Jadwiga i Zygfryd Bedrunka,
Maria i Walenty Lasak, Helena

i Wiesław Kaczor, Maria i Franciszek Matuszek, Urszula i Jerzy Wechowski, Janina i Alojzy
Głombica, Magdalena i Franciszek Wramba, Dorota i Jerzy
Skorupa, Barbara i Henryk Szymiczek, Helga i Jan Skiba, Urszula i Andrzej Marcinkowski,
Helena i Józef Irzik, Urszula
i Jan Wróbel, Ilona i Kazimierz
Pospiszyl, Krystyna i Józef Paw-

liński, Halina i Piotr Czerny, Teresa i Franciszek Bańczyk, Dorota i Kazimierz Plata, Brygida
i Karol Kustos, Krystyna i Józef
Buba, Anna i Ernest Kaperstein,
Danuta i Alfred Kozubek, Anna
i Reinhold Kosubek

Brygida i Karol Kustos

Jubileusz 50-lecia świętują
również: Helena i Ginter Pawełek, Agnieszka i Franciszek
Fulneczek, Marianna i Rudolf
Boriński, Maria i Jerzy Berlik
(lukbor)

Ilona i Kazimierz Pospiszyl

Agnieszka i Reinhold Klimża

Anna i Ernest Kaperstein

Anna i Reinhold Kosubek

Barbara i Henryk Szymiczek

Urszula i Jan Wróbel

Cecylia i Antoni Bedrunka

Danuta i Alfred Kozubek

Dorota i Jerzy Skorupa

Dorota i Kazimierz Plata

Ernestyna i Leonard Strachota

Halina i Piotr Czerny

Helena i Józef Irzik

Helena i Wiesław Kaczor

Helga i Jan Skiba

Urszula i Jerzy Wechowski

Irena i Maksymilian Klimża

Jadwiga i Zygfryd Bedrunka

Janina i Alojzy Głombica

Krystyna i Józef Buba (2)

Krystyna i Józef Pawliński

Magdalena i Franciszek Wramba

Maria i Franciszek Matuszek

Maria i Walenty Lasak

Teresa i Franciszek Bańczyk

Urszula i Andrzej Marcinkowski

PÓŁMETEK KADENCJI
– RAPORT O STANIE GMINY KRZYŻANOWICE 2020 (CZ. 3)

K

ontynuujemy prezentację raportu o stanie gminy za rok 2020, który zbiega się z półmetkiem pięcioletniej kadencji. W sierpniowym wydaniu Krzyżanowickich Gminnych Wieści przedstawiliśmy kulturę i Infrastrukturę. Tym razem chcemy pochylić się nad Oświatą oraz Polityką społeczną i zdrowotną.

OŚWIATA
Gmina Krzyżanowice jest organem prowadzącym dla 10 jednostek oświatowych. Naukę w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 realizowało 822 uczniów w 47 oddziałach szkolnych oraz 376 przedszkolaków w 18 oddziałach przedszkolnych.
Zatrudnionych było 169 nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych.

Żłobek

• w konkursie matematycznym 2 osoby
• w konkursie plastycznym 1 osoba

• wykonaniu gładzi
• wykonaniu lamperii
• wykonaniu obudowy grzejników (na całej długości ścian)
• częściowej wymianie drzwi wewnętrznych
• wymianie zabudowy wnękowej na aneks kuchenny
• remoncie schodów wewnętrznych.

Żłobek w Tworkowie mieści się w budynku przedszkola w Tworkowie przy ulicy Polnej 3 i przezna- Na szczeblu ogólnopolskim sukcesy odniosło
czona jest dla 10 dzieci oraz pełni funkcje sprawo- 20 uczniów:
wania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizu- • w konkursie muzycznym 1 osoba
jąc program wsparcia dla rodziców oraz wychodząc • w konkursie plastycznym 6 osób
• w konkursie plastyczno – literackim 1 osoba
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Placówka pozyskała dotację w roku 2020 w ra- • w konkursie tanecznym 8 osób
Całkowity koszt realizacji zadania ze środków
mach MODUŁU 2 Resortowego programu rozwoju • w konkursie religijnym 1 osoba
własnych: 145.688,89 zł
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MA- • w konkursie z języka polskiego 2 osoby
•
w
konkursie
z
języka
niemieckiego
1
osoba
LUCH+” na kwotę 16.200,00 zł. Miejsce to przeznaczone jest dla 10 dzieci do lat 3.
Na szczeblu wojewódzkim sukcesy odniosło
15 uczniów:
Osiągnięcia uczniów
• w konkursie muzycznym 5 osób
• w konkursie z języka niemieckiego 7 osób
Sukcesy osiągane przez uczniów z placówek na
• w konkursie wiedzy o Regionie 2 osoby
terenie naszej Gminy w konkursach, olimpiadach
• w konkursie recytatorskim 1 osoba
i zawodach sportowych co roku są prezentowane
na gminnym podsumowywaniu konkursów organizowanym przez Wójta Gminy Krzyżanowice oraz
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
gdzie najlepsi uczniowie są nagradzani za specjalne
umiejętności. Wójt Gminy Krzyżanowice zachęca
dzieci i młodzież do udziału w licznych konkursach
i aktywnościach sportowych oraz motywuje ich do Adaptacja pomieszczeń
dalszej pracy. Przedszkolaki oraz dzieci ze szkół bar- w Przedszkolu w Bolesławiu
dzo chętnie biorą udział we wszystkich gminnych
konkursach, które są organizowane. Uczniowie szkół
W ramach zadania wykonano adaptację pomieszi dzieci z przedszkoli reprezentują daną placówkę czeń (kiedyś służących jako klasopracownie w szkooraz gminę na etapach rejonowych, wojewódzkich, le) na potrzeby przedszkola w sołectwie Bolesław,
ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.
w szczególności wykonano prace polecające na:

Zrealizowane inwestycje
przez Gminę Krzyżanowice
w 2020 r.

W 2020 roku:
Na szczeblu międzynarodowym sukcesy odniosło
5 uczniów:
• w konkursie muzycznym 2 osoby

•
•
•
•
•

wymianie grzejników
wymianie stolarki okiennej
malowaniu 2 pomieszczeń
naprawie ścian
montażu narożników podtynkowych
INFORMACJA O STANIE GMINY 2020 (CZ. 3)
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Wymiana pokrycia dachowego

2 okna dachowe i włazy dachowe, rynny i rury spustowych na elementy z tytancynku, przełożono
W ramach zadania wymieniono pokrycie dachu na ogrom na dachu, naprawiono ścianki kolankowe
blachodachówkę (powierzchnia dachu ok. 411m2), i zamontowano zabezpieczenia przeciwśnieżne.

Termomodernizacje dwóch Szkół
Podstawowych w Tworkowie
i Chałupkach

Całkowita wartość zadania wyniosła 99.982,11 zł.

pła na piece gazowe wspomagane pompą ciepła,
Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysozainstalowano instalacje fotowoltaiczne. Przepro- kości 4.282.541 zł oraz wsparcie z Rządowego Funwadzono ogólne prace remontowe pomieszczeń. duszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: SP Twor1. Termomodernizacja SP w Chałupkach - koszt ków – 1.047.188,49 zł, SP Chałupki – 415.893,78 zł.
zadania wyniósł 3.274.236,06 zł
Szkoły zostały docieplone, wymieniono okna 2. Termomodernizacja SP w Tworkowie - koszt
i drzwi zewnętrzne, zmodernizowano oświetlenie
zadania wyniósł 2.586.976,66 zł
na oświetlenie typu LED, wymieniono źródła cie-

II
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POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA
A. Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina Krzyżanowice realizuje również zadania
bardzo ważne dla naszych mieszkańców w obszarze szeroko pojętej polityki społecznej m.in. za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie, będącego jednostką organizacyjną Gminy.

Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie.
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie wydatkował kwotę
14.348 056,45 zł z czego:
• środki własne 751.262,59 zł
• dotacje celowe 381.360,85 zł
• środki zlecone 13.215.433,01 zł
• dochody własne 26.138,84 zł oraz dochody
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 28.975,31 zł

Programy realizowane przez OPS:
• Wieloletni program na lata 2019- 2023 „Posiłek w szkole i w domu”. Jego celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży
oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza
osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
i samotnych. Program finansowany jest z dotacji
budżetu państwa oraz środków własnych gminy
• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020 edycja 2020. Program skierowany
jest do najuboższych mieszkańców gminy. Jego celem jest nieodpłatna dystrybucja żywności pochodzącej z Banku Żywności w Chorzowie.
W 2020 roku z pomocy w formie paczek żywnościowych skorzystało 245 rodzin. Łącznie wydano 1430 paczek żywnościowych dla w/w osób.
• Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Celem programu
jest wzmocnienie funkcji rodziny, umożliwienie
rodzinom przezwyciężenia sytuacji kryzysowej,

zapobieganie odbieraniu dzieci, a także współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych oraz rodzinach zastępczych w celu powrotu dziecka do
rodziny biologicznej. W 2020 r. opieką asystenta
rodziny objętych było 13 rodzin.
Zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym
jest finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2020 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej opłacał pobyt 4 dzieci placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej
na łączną kwotę 11.024,98 zł.

Klub Senior+
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
osób starszych oraz uwzględniając ich zaangażowanie w życie społeczne w gminie Krzyżanowice
w 2018 r. został utworzony Klub Seniora z siedzibą
w Owsiszczach. Środki na utworzenie klubu pozyskane zostały z programu Senior + celem którego
jest wsparcie samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych. Gmina Krzyżanowice pozyskała
kwotę w wysokości 146.936,78 zł w ramach której
dostosowano pomieszczenia na działalność klubu
oraz zakupiono sprzęt na jego wyposażenie. Wkład
własny na utworzenie Klubu wyniósł 36.734,20 zł.

się w kwarantannie domowej i wymagających pomocy np. w dostarczeniu zakupów, recept itp. Dodatkowo również został uruchomiony dyżur telefoniczny, w którym do godziny 19.00 można było
zgłaszać ewentualne potrzeby.
Specjalnym nadzorem objęte były osoby powyżej
65 roku życia, dla których uruchomiono program
„Wspieraj seniora”, polegający na dostarczaniu wszelkiej pomocy seniorom po to, aby ograniczyć wychodzenie seniorów z domu. W ramach w/w programu
nie udzielaliśmy pomocy seniorom, gdyż założenia
programu wymuszały rejestrację seniorów poprzez
platformę internetową, seniorom zaś łatwiej było
bezpośrednio dzwonić do ośrodka pomocy społecznej w celu uzyskania ewentualnej pomocy.
W sumie w związku z pandemią koronawirusa
pomocy udzielono 6 rodzinom tj. głównie przebywającym na kwarantannie w postaci dowozu zakupów, leków itp.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne nie zorganizowano corocznych imprez np. Mikołajek. W zamian
za to z inicjatywy Wójta Gminy Krzyżanowice zostały
przygotowane paczki ze słodyczami oraz świątecznymi życzeniami dla uczestników corocznych spotkań z Mikołajem. W sumie zakupiono 115 paczek
na kwotę 3544,70 zł, które w/w osobom dostarczyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie. Paczki ze słodyczami oraz
Działalność OPS podczas
życzeniami
świątecznymi Wójt Gminy Krzyżanowice
pandemii COVID-19
wraz z Kierownikiem OPS dostarczyli również dla
Rok 2020 był inny, niż poprzednie lata również mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Różany
w działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgod- Pałac” w Krzyżanowicach.
nie z obostrzeniami sanitarnymi oraz rekomendaZ uwagi na obostrzenia sanitarne nie odbycjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
ło
się również corocznie organizowane przez
pracownicy socjalni oraz asystent rodziny pracowali
w ograniczeniu pracy w terenie. Praca socjalna oraz GZOKSiT oraz inne organizacje społeczne dziawywiady środowiskowe wykonywane były częścio- łające na terenie gminy spotkania wigilijne dla
wo przez telefon, zaś wizyty w terenie ograniczone osób samotnych. W zamian za to również gmina
były do wyjść interwencyjnych, czyli wymagającej Krzyżanowice przygotowała paczki dla uczestbezwzględnej wizyty pracownika socjalnego. Uru- ników w/w spotkań.
chomiona została platforma dla osób znajdujących
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B. Stacja Opieki Caritas i Gabinet
Rehabilitacyjny
Roczna skala działań podejmowanych
przez Stację Opieki Caritas w Tworkowie
1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń
– 180 pacjentów.
2. Liczba wizyt domowych – 4.500 wizyt.
3. Liczba wszystkich czynności – 13.835 zabiegów,
w tym:
• czynności higieniczno – pielęgnacyjne
• czynności zabiegowe
• diagnostyczne
• socjalno-bytowe
• z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej

W 2020 r. Gmina Krzyżanowice rozpoczęła budoPodstawowe cele Gminnego Programu Profiwę windy osobowej przy budynku Ośrodku Zdrowia laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krzyżanowicach wraz z klatką schodową. Zadanie i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 to:
zostanie zakończone w 2021 roku.
• podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z alkoholizmu, w tym
W 2020 r. Gmina Krzyżanowice zrealizowała inszczególnie wśród dzieci i młodzieży
westycję „Wymiana źródła ciepła w budynku Samo- • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
dzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambui rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
latoryjnego - ul. Wyzwolenia 1 w Krzyżanowicach”
W ramach zadania zostały przebudowane po- • udzielanie rodzinom, w których występują promieszczenia kotłowni wraz z węzłem cieplnym
blemy alkoholowe pomocy psychologicznej,
i montażem ekologicznego pieca gazowego
prawnej a także ochrony przed przemocą
• koszt zadania wyniósł: 106.225,46 zł
• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
• z czego umarzalna pożyczka z WFOŚiGW wyproblemów współczesnych zagrożeń
nosiła: 48.855,00 zł, a dotacja: 42.536,00 zł
• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywaD. Gminny Program Profilaktyki
nia problemów alkoholowych i przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieAlkoholowych
ży, jak również dla pozostałych mieszkańców

Roczna skala działań podejmowanych
przez Gabinet Rehabilitacyjny w Tworkowie
1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń
– 250 pacjentów
2. Roczna liczba wizyt w gabinecie – 2.190 wizyt
3. Roczna liczba wszystkich zabiegów – 8.809 zabiegów

Udział środków z budżetu Gminy
w ogólnych kosztach działalności Stacji
i Gabinetu
W 2020 roku Gmina wsparła działalność Stacji
i Gabinetu ze środków własnych budżetu w wysokości: 130.000,00 zł.

C. Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

IV
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LGD „Wstęga Kociewia”

z wizytą w naszym regionie

Gmina Krzyżanowice »
Przedstawiciele z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania “Wstęga Kociewia” z wizytą studyjną gościła
na obszarze działalności LGD
„Morawskie Wrota”.
Podczas trzydniowej wizyty
w naszym regionie goście od-

wiedzili również gminę Krzyżanowice, po której oprowadzał
ich, m.in. wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki. Przedstawiciele stowarzyszenia mieli okazję zobaczyć zabytkową
kuźnię rodziny Sochów, młyn
wodny, Ruiny Zamku w Tworkowie czy Graniczne Meandry

Odry. Wizyta studyjna była dobrą okazją do zawarcia nowych
kontaktów, wymiany doświadczeń i inspiracji w działaniach
obu stowarzyszeń.
(lukbor)
(zdjęcia: UG Krzyżanowice)

Śląska Organizacja Turystyczna
z wizytą w gminie Krzyżanowice
Tworków » Członkowie Śląskiej Organizacji Turystycznej
na czele z prezesem Zarządu
Adamem Wawocznym odwiedzili Ruiny Zamku w Tworkowie
wraz z wieżą widokową.
Przedstawicieli, po obiekcie,

JUBILACI

oprowadził wójt gminy Krzyża- pleksowe udostępnienie obieknowice Grzegorz Utracki, który tu dla mieszkańców i turystów.
(lukbor)
przedstawił historię zamku oraz
(zdjęcie: UG Krzyżanowice)
opowiedział o ogromie, dotychczas, przeprowadzonych prac
na Ruinach Zamku w Tworkowie, które pozwoliły na kom-

Lidia Galus

ZŁOTY ZNAK

Związku OSP RP
Regina
Zawadzka

Gratulacje i życzenia jeszcze wielu lat zdrowia oraz pomyślności i błogosławieństwa
Bożego.
Wójt gminy Grzegorz Utracki
i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki odwiedzili jubilatów, którzy w ostatnim czasie
świętowali swoje okrągłe urodziny. Wręczając wiązankę kwiatów wraz z drobnymi upominkami złożył jubilatom serdeczne

życzenia jeszcze wielu lat zdrowia oraz pomyślności i błogosławieństwa Bożego w imieniu
własnym i mieszkańców gminy.

dla Bertholda Kolek

Roszków » Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w RoszTym razem swój okrągły
kowie było okazją wręczenia
Złotej Odznaki Związku OSP RP
jubileusz świętowali:
 Lidia Galus z Krzyżanowic druhowi seniorowi Bertholdowi
(90 lat)
Kolek, który niedawno skończył
 Regina Zawadzka z Tworko- 88 lat i dalej jest aktywny w sprawa (90 lat)
wy OSP. Odznaczenie wręczył
nadbrygadier Piotr Buk.

Złoty Znak Związku OSP RP
nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej
Straży Pożarnej lub w Związku
OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się
dla działalności Związku OSP RP.
(lukbor)

8 » Sport i rekreacja »

Wrzesień 2021 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

ZŁOTE „AMELKI”

- złoty Maxi Uśmiech!

Racibórz » Nasze seniorki
„Amelki” zrealizowały w wielkim

stylu marzenie zdobycia tytułu niorskich formacji pom. Grand
Mistrzyń Polski w kategorii se- Prix przyznane za najwyższą

notę 79,25 spośród wszystkich
prezentacji dużych formacji –
jest miłym zaskoczeniem, które wywołało w nas euforię radości i poczucie spełnienia. Grupa
Maxi Uśmiech w gronie równie
pozytywnie zakręconych Grand
Seniorów nareszcie mogła zaprezentować swoją „Meksykańską impresję”. Kadetki młodsze
i starsze pięknie wystartowały
pomimo wielu losowych przeszkód. Po zawodach, 15 września,
w Centrum Kultury w Tworko-

wie odbyło się spotkanie z aktualnymi Mistrzami Polski seniorami Maxi Uśmiechu podczas
którego wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki podziękował wszystkim uczestnikom i za-

angażowanym w sukces, ogromnych emocji i radości z każdego występu oraz życzył dalszych
sukcesów.
(ZT Uśmiech)
(lukbor)

Wyniki:

kategorii A pom seniorki:
*Grand Prix za najwyżej ocenioną prezentacje wśród
wszystkich formacji
 tytuł Mistrzyń Polski w kategorii formacji pom
 Julia Tomaszek -Mistrzyni Polski
 Marta Organiściak/Amelia Fojcik/Martyna Jakubit/Patrycja
Płaczek/Anna Wiszkony/Julia Tomaszek/Weronika Solich
-Mistrzynie Polski
 Julia Tomaszek/Anna Wiszkony -Mistrzynie Polski
 Defilada - Box -Mistrzynie Polski
*IV miejsce w kategorii mażoretek klasycznych
w kategorii A pom juniorki
 Paulina Siegmund/Wiktoria Puszer- wicemistrzynie Polski
 Emilia Suchanek - druga wicemistrzyni Polski
w kategorii A pom kadetki
 Formacja układ sceniczny „Bal” -drugi vicemistrz Polski
*V miejsce MF Emilia Korczok/Zuzanna Wolnik/Zuzanna
Zmuda/Eliza Filip
*X miejsce solo Eliza Filip

Zawody wędkarskie
18.09.2021 r. odbyły się XII W kategorii Seniorzy
Rodzinne Zawody Wędkarskie. następujące miejsca
Zawody cieszyły się dużym zain- zajęli:
teresowaniem wśród mieszkań-  I Wróbel Łukasz
ców, obsadzono 26 stanowisk.  II Hajduczek Piotr
Ryby w tym roku wyjątkowo  III Liszka Grzegorz
dobrze brały i każdy uczestnik
Zawody były doskonałą okacoś złowił. Rekord wyniósł ponad 5 kg.
zją do wspólnej integracji, wymiany doświadczeń i zabawy
W kategorii Juniorzy
z „nutą” zdrowej rywalizacji.
Impreza na świeżym powietrzu
następujące miejsca
przebiegła w radosnej, spokojKażdy zawodnik za udział
zajęli:
 I Chluba Milena
nej i rodzinnej atmosferze. Była w rywalizacji otrzymał nagro II Rodzina Glenc
to niezapomniana przygoda dla dę rzeczową które zostały zaku III Blokesz Nadia i Nikodem dzieci i ich rodzin.
pione ze środków antyalkoholo-

w kategorii B pom kadetki
 Sandra Suchanek vicemistrzyni Polski
 Formacja układ sceniczny vicemistrzynie Polski
 Maxi Uśmiech - tytuł Mistrzów Polski w kategorii Grand
Senior

Z WOLEJA

wych natomiast puchary, medale i nagrody dla dzieci sponsorowało Koło PZW nr 18 Jastrzębie
Miasto z prezesem Bogumiłem
Rączkowskim.
(Mirela Bugdol)

Międzynarodowy Turniej Gmin Partnerskich w MiniGolfa

Piszcz » Na boisku znajdującym się w kompleksie basenowym w Piszczu rozegrany został Międzynarodowy Turniej
Gmin Partnerskich w Minigolfa z udziałem przedstawicieli
władz samorządowych zaprzy-

jaźnionych gmin: Krzyżanowice, Szylerzowice, Piszcz i Hat.
Zawody były jednym z punktów
wspólnie opracowanego programu współpracy.
W tej cyklicznej imprezie
sportowej każdą gminę repre-

zentowali przedstawiciele władz
gminnych i pracownicy urzędów.
Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny gospodarzy,
czyli Piszcza.
Oprócz dobrej sportowej zabawy turniej był kolejnym kro-

kiem do podtrzymania bliskich
kontaktów pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami i podsumowaniem dotychczasowej współpracy.
(lukbor)
(zdjęcia: UG Krzyżanowice)

Już siedem kolejek rozegrały drużyny klasy okręgowej
Śl.Z.P.N. Katowice Grupa Racibórz-Rybnik. Jak spisują się nasi przedstawiciele w tej klasie ?
Na pozycji wicelidera tej grupy
plasuje się drużyna ze stolicy naszej Gminy LKS Krzyżanowice.
W rozegranych meczach zdobyły 14 pkt, stosunek bramek 11:5,
zaś z dorobkiem 12 pkt, stosunek
bramek 13:11 zajmuje aktualnie
VIII miejsce jedenastka z LKS-u Tworków. Drużyna z Tworkowa reprezentuje naszą Gminę
w półfinale Pucharu Polski Podokręgu Racibórz. 6 kolejek rozegrały drużyny grające w klasie
„A” Podokręgu Racibórz. Jedyna
nasza drużyna LKS Chałupki
w rozegranych meczach zdobyła
4 pkt, stosunek bramek 10:19 daje jej XIII miejsce w tabeli.

Rewelacyjnie grają dwaj nasi przedstawiciele występujący w klasie „B” tegoż podokregu, a to LKS Zabełków 6 meczy
-15 pkt, bramki 19:5 i II miejsce
w tabeli. Druga nasza drużyna
LKS Owsiszcze również 6 meczy15 pkt, bramki 17:5 i III miejsce
w tabeli.
W klasie „C” występują 3 drużyny z naszej Gminy a to: LKS
Bolesław - 2 mecze; 6 pkt; bramki 6:3 i IV miejsce, LKS Tworków
II - 3 mecze; 4 pkt; bramki 5:6
i miejsce VI , jedenaste ostatnie
miejsce w tabeli zajmuje LKS
Owsiszczce II - 3 mecze; 0 pkt;
bramki 2:9.
Juniorzy Starsi A1 Podokręg
Rybnik-Racibórz to LKS Krzyżanowice - 3 mecze; 3 pkt; brami
4:7 i miejsce VI.
Trampkarze Młodsi Podokręg Rybnik-Racibórz to piłkarze z LKS Tworków - 2 mecze;
0 pkt; bramki 1:10 i VIII miejsce
w tabeli.
Rozgrywki idą pełną parą więc lokaty naszych drużyn
mogą się zmienić oby na lepsze.
Sytuacja z dnia 19.09.2021.
Jan Kubik
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WAKACYJNY KONKURS NA PAMIĄTKĘ

z wakacji spędzonych w gminie Krzyżanowice - rozstrzygnięty

Druga edycja wakacyjnego konkursu plastycznego na
pamiątkę z wakacji spędzonych w gminie Krzyżanowice
została zakończona. Wpłynęło bardzo dużo wyjątkowych,
niezwykle pomysłowych i pięknie wykonanych prac na temat
gminy Krzyżanowice i spędzonego tutaj wakacyjnego czasu. Większość z nich może
być prototypem do wykonania prawdziwych pamiątek np.
z Chałupek, Owsiszcz, Meandrów, Ruin zamku w Tworkowie, itp., a dostępnych w wybranych punktach na naszym
terenie. Jurorami konkursu
były Agnieszka Białas – artysta plastyk, nauczyciel plastyki oraz Magdalena Kramarczyk – rękodzielnik, pracownik świetlicy. Serdecznie gra-

tulujemy laureatom konkursu,
w moim ogródku”, Świetlitlica w Zabełkowie, Opiekun:
którzy otrzymali nagrody oraz
ca w Chałupkach, Opiekun:
Marta Nawrocka;
Małgorzata Tomas;
10. Karol Czerwiński - 11 lat,
dyplomy. Prace można zobaczyć w GZOKSiT w Tworkowie 5. Paulina Nawrocka - 9 lat,
„Kajakiem po meandrach
oraz na facebook’u Centrum
„Domek”, Świetlica w ZabełOdry”, Świetlica w ChałupKultury i świetlic gminy Krzykowie, Opiekun: Marta Nakach, Opiekun: Małgorzata
żanowice.
wrocka;
Tomas;
6. Olivia Cieśla - 10 lat, „Wa- 11. Małgorzata Tomas - kategoWyróżnienia w konkursie
chlarz ozdobny – Ranczo
ria wiekowa: dorośli Kubek
Koźląt w Owsiszczach”,
zdobiony modeliną „Ruiny
otrzymali:
Świetlica w Owsiszczach,
1. Łucja Studnic - 6 lat, „Ruiny
zamku w Tworkowie”, Chazamku w Tworkowie”, ZaOpiekun: Dorota Gębska;
łupki,;
bełków, Opiekun: Michalina 7. Wiktoria Waliczek - 8 lat, kon- 12. Michalina Studnic - kateStudnic;
strukcja przestrzenna „Wiegoria wiekowa: dorośli, Kon2. Filip Koprek - 7 lat, „Lataża widokowa w Tworkowie”,
strukcja przestrzenna, „Mejący balon”, Świetlica w ZaŚwietlica w Owsiszczach,
andry Odry”, Zabełków;
bełkowie, Opiekun: Marta
Opiekun: Dorota Gębska;
8. Jakub Waliczek - 10 lat, „PoNawrocka;
3. Oliwia Langer - 7 lat, Mimnik Lwa z Pałacu RóżaneSabina Ciuraszkiewicz
seczka „Chałupki”, Świetligo”, Świetlica w Owsiszczach,
str. specjalista ds. kultury
GZOKSiT w Tworkowie
ca w Chałupkach, Opiekun:
Opiekun: Dorota Gębska;
Małgorzata Tomas;
9. Błażej Nawrocki - 12 lat,
4. Olivier Hojka - 7 lat, „Jeże
„Ozdoba na drzewie”, Świe-

Bieg o Złoty Kłos
Tworków » Sportowe emocje zawitały do Tworkowa razem
z pierwszą edycją Biegu o Złoty Kłos zorganizowaną przez
LKS Tworków wspólnie z gminą Krzyżanowice oraz Lokalną Grupą Działania Morawskie
Wrota. Frekwencja na starcie
głównego, 5-kilometrowego biegu dopisała. W programie był
również bieg dla dzieci na dy-

stansie 1 kilometra i Nordic Walking na dystansie 5 kilometrów.
19 września (niedziela) przy
Ruinach Zamku w Tworkowie
rozpoczął się pierwszy bieg
o Złoty Kłos atestowaną trasą. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Projektu
grantowego: Współpraca – rywalizacja – integracja, wydarzenia promujące aktywność

mieszkańców obszaru LGD
Morawskie Wrota. Puchary
wraz z nagrodami wręczał wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki, zastępca wójta Wolfgang Kroczek oraz prezes LKS
Tworków Alan Huptaś.
(lukbor)
(zdjęcia: naszraciborz.pl/
Damian Matioszek)

Bieg dzieci na 1 kilometr - 19 startujących

1. Pietroszek Martyna (322) 2009 K ( 1) Gołkowice KS SKI TEAM WODZISŁAW SL 5:37 00:05:37
2. Pawlik Hubert (314) 2011 M ( 1) Tworków LKS Tworków 6:03 00:06:03
3. Szymiczek Wojciech (318) 2014 M ( 2) Rogów 6:08 00:06:08

Bieg na 5 kilometrów- 80 startujących

1. Marcol Sebastian (48) 1988 M ( 1) M31-50 ( 0) Gaszowice Aktywni Lyski 3:13 00:16:07
2. Antczak Robert (2) 1981 M ( 2) M31-50 ( 0) Racibórz 3:20 00:16:40
3. Krupa Piotr (35) 1985 M ( 3) M31-50 ( 0) Ząbki Bank Pocztowy 3:28 00:17:23

Nordic Walking 5 km - 8 startujących

1. Spyra Kamil (74) 1986 M ( 1) Szymocice Spyrowka 7:33 00:37:48
2. Pietrasz Edyta (95) 1982 K ( 1) Tworkow 8:02 00:40:16
3. Jeziorska Teresa (3) 2010 M ( 2) Wodzisław Śląski Aktywni Lyski 8:08 00:40:52
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The Dot Day w Zabełkowie
Zabełków » Interaktywna
lekcja w przedszkolu z tabletem i smartfonem? Czemu nie,
jeśli uczymy najmłodszych racjonalnego i uważnego korzystania z zasobów Internetu.
Okazją stał się Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli The Dot
Day, który w Przedszkolu w Zabełkowie był przygodą z aplikacją w 3D.
Wspólne świętowanie starszaki ze swoją panią Michaelą
rozpoczęły od obejrzenia krótkiej bajki o małej Vashti, nieśmiałej dziewczynce, o której
głośno zrobiło się w 2003 roku, kiedy to Peter H. Reynolds
wydał książkę dla dzieci „The
Dot” (czyli “Kropka”). Bohaterka, dzięki mądrej nauczycielce, uwierzyła w siebie i poznała
swój talent, inspirując tym samym tysiące ludzi do działania.
Tak narodził się Dzień Kropki,
który stał się okazją do rozwijania wyobraźni dzieci, młodzieży
i dorosłych. Tego dnia w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
zabawy zręcznościowe, matematyczne i ruchowe z wykorzystaniem kropek wypełniły
zajęcia.
Starszaki rozwijały swoją
kreatywność i pomysłowość
także poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii informatycznych – własnoręczne
plastyczne dokonania zmieniały
bowiem w obrazy 3D dzięki wy-

Anna Kubica

korzystaniu aplikacji mobilnej
Quiver. Co ciekawe, aplikacja
Quiver to narzędzie AR (ang.
augmented reality) rozszerzo-

nej rzeczywistości, czyli systemu łączącego świat rzeczywisty z generowanym komputerowo, czyli np. technologię z tra-

PODZIĘKOWANIA
DLA CICHYCH ANIOŁÓW
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice wraz z Panią Anną składają
ogromne podziękowania Stowarzyszeniu Ciche Anioły oraz
wszystkim osobom o wielkim
sercu zaangażowanym w niesieniu bezinteresownej pomocy. W lipcu br. wolontariusze
przeprowadzili remont pokoju
Pani Anny, mieszkanki naszej
Gminy. Zadanie to nie było ła-

REKLAMA

dycyjnymi kolorowankami. Ku
zdumieniu przedszkolaków ich
pomalowane kredkami obrazki,
w aplikacji nabrały trójwymiarowych kształtów. Zachwytom
nie było końca, gdy „kropkowe
dzieła” dzieci ożywiły się w obrazie 3D.
Dzień Kropki, czyli 15 września, stał się świetną okazją do
wykorzystania mobilnych aplikacji edukacyjnych, które pani
Michaela Sigmund-Lasak, nauczyciel mianowany, opisała
w scenariuszu pt. „Jak stworzyć
scenariusz interaktywnej lekcji
on-line na smartfony i tablety?”,
opublikowanym w kwartalniku
Forum Nauczycieli nr 3(78) 2020.
Wybrany jako jeden z najlepszych i wyróżniony spośród ponad 100 innych autorskich prac
do przeprowadzenia interaktywnej lekcji w grupie sześciolatków, wspaniale przyczynia
się do nauki właściwego i rozważnego wykorzystywania technologii informacyjnych w budowaniu przestrzeni poznawczej
przedszkolaków w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Zabełkowie, mając na uwadze
dynamikę ich rozwoju i potrzeby
współczesnej cywilizacji.

twe. Odpadający tynk, wilgoć,
dziurawa podłoga, i nieszczelne okno w znacznym stopniu
utrudniały Pani Annie codzienne funkcjonowanie. Pracownicy
z wielkim zapałem zabrali się do
pracy. Wyłożyli ściany panelami,
położyli nową wykładzinę PCV,
odmalowali okno. Ponadto zakupiono dla mieszkanki nowe
meble, łóżko oraz wyposażono
w niezbędne artykuły gospodar-

stwa domowego. Udało się również zorganizować zbiórkę pościeli, kołdry, ubrań oraz środków czystości. Dziękujemy za
ogrom pracy i wkład finansowy
włożony w gruntowny remont
i kompletne wyposażenie pokoju. Jesteśmy pod wrażeniem
Waszej determinacji i empatii
dla drugiego człowieka w potrzebie. Jesteście prawdziwymi Aniołami!

VIII Przedszkolny Rajd Rowerowy
15 września br. przy pięknej
pogodzie dzieci z Przedszkola
w Chałupkach z całymi rodzinami miały okazję wziąć udział
w kolejnym rajdzie rowerowym
. Chętnych do takiej, aktywnej
formy wypoczynku było bardzo
wielu. Trasę po okolicy pokonało 36 dzieci i 38 dorosłych , natomiast w całej imprezie udział
wzięło ok. 100 osób. Na rowerzystów w ogrodzie przedszkolnym czekał poczęstunek. Dziękuję Paniom, które piekły ciasta
oraz Radzie Rodziców za zaangażowanie w przygotowaniu imprezy. Dziękuję władzom gminy za wypożyczenie kamizelek
odblaskowych i gadżetów oraz
całej ekipie naszego przedszkola za pomoc w organizacji tego
przedsięwzięcia. Takie formy
współpracy cieszą się dużym
zainteresowaniem i są okazją
do wymiany doświadczeń między pokoleniami.
Przedszkole w Chałupkach

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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Z bibliotecznej
Kilka dni temu oficjalnie zawitała do nas jesieni – pora roku,
która dla osób lubiących czytać oznacza często same przyjemności. Dłuższe, chłodniejsze wieczory są znakomitym pretekstem
do otulenia się miękkim kocem, zaparzenia sobie ciepłej herbaty
i zatopienia się w dobrej książce.

półki

OTO KILKA NASZYCH PROPOZYCJI:
Katarzyna Droga
Doktor Irka. Wojna, miłość i medycyna
Opowieść inspirowana prawdziwą historią doktor Ireny Ćwiertni, napisana na
podstawie jej pamiętników z czasów studiów, okupacji i Powstania Warszawskiego. Obraz Powstania Warszawskiego został tu przedstawiony bez jakichkolwiek ubarwień. Prawdziwe historie, prawdziwe zdarzenia, prawdziwe piekło.
„Doktor Irka” to książka, którą niewątpliwie warto przeczytać.

Jessica Townsend
Pustka wietrzna. Polowanie na Morrigan Crow
Pustka wietrzna. Polowanie na Morrigan Crow – trzecia część cyklu o obdarzonej niezwykłymi mocami trzynastoletniej Morrigan Crow. Seria o Morrigan
i Nevermoor nawiązuje do najlepszych tradycji powieści dla dzieci o młodych
wybrańcach, jakimi są np. książki o Harrym Potterze, którym los przygotował
drogę do dorosłości pełną niespodzianek.

Tanya Valko
Arabska Żydówka
Marysia Salimi, pół-Polka, pół-Libijka po rozwodzie z saudyjskim milionerem
staje przed trudnym wyborem - załamać się i żyć w cieniu dawnego luksusu
czy wziąć sprawy we własne ręce i zawalczyć o swoją przyszłość. W poszukiwaniu odpowiedzi trafia do Polski, gdzie poznaje swą babkę, która odkrywa przed nią nieznany wątek rodzinnej historii. Wypełniając jej ostatnią wolę
Marysia trafia do Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Poznaje blaski i cienie tej
części Bliskiego Wschodu, podąża tropem skrywanych tajemnic, trafia w niebezpieczne miejsca i poznaje kontrowersyjne postacie. Nieodmiennie jednak ciąży nad nią przeszłość. Udajmy się wraz z bohaterką w nowy, nieznany i arcyciekawy świat.

Aneta Grabowska
Dom, który widział zbyt wiele
Monika i Dawid to małżeństwo połączone szczerym, pełnym uniesień i namiętności uczuciem. Uzupełniają się zarówno prywatnie, jak i zawodowo, a do
pełni szczęścia brakuje im tylko dziecka. Pewni swojej pozycji w firmie przenoszą się na wieś, by odetchnąć od miejskiego zgiełku. Okazuje się jednak, że
dom, który kupują, kryje wiele tajemnic z przeszłości – na czele ze zniknięciem przed laty córki sąsiadów. Kiedy Dawid znajduje stary zeszyt z rozważaniami o chorej, wypaczonej wizji miłości, oddala się od Moniki. W idealne
na pozór małżeństwo wkradają się sekrety i kłamstwa. Czy młodzi przetrwają tę ciężką próbę? Kto jest autorem dziwnych zapisków? Jakie tajemnice kryje dom, który widział zbyt wiele?

Agnieszka Lewandowska-Kąkol
Złota epopeja

Myśl
Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić.
Peter Lippert

Uśmiechnij się
Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi
-mamusiu babcia mnie straszy!

Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby.
- Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym kierowcą, który przejechał nową szosą.
Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!
Obok pojawia się reporter i pyta:
- Na co wyda pan te pieniądze?
- No cóż - odpowiada po namyśle kierowca - chyba w końcu zrobię prawo jazdy...
Żona kierowcy z przerażeniem:
- Nie słuchajcie go panowie... On zawsze lubi żartować, gdy za dużo wypije!
W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tylu dziadek i widząc policjanta zauważa:
- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie zajedziemy!...

Pewna para w średnim wieku z północnej części USA, zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła i zdecydowała się pojechać na dół, na Florydę i mieszkać w hotelu, w którym spędziła noc poślubną 20 lat wcześniej.
Mąż miał dłuższy urlop i pojechał o dzień wcześniej.
Po zameldowaniu się w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer i postanowił wysłać
maila do żony.
Niestety omylił się o jedną literę.
Mail znalazł się w ten sposób w Houston u wdowy po pastorze, która wróciła właśnie
do domu z pogrzebu męża i chciała sprawdzić, czy w poczcie elektronicznej są jakieś
kondolencje od rodziny i przyjaciół.
Jej syn znalazł ją zemdloną przed komputerem i przeczytał na ekranie: Do: Moja ukochana żona
Temat: Jestem już na miejscu.
- Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode mnie. Teraz mają tu komputery i wolno wysłać maila do najbliższych. Właśnie zameldowałem się. Wszystko
jest przygotowane na twoje przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. Mam nadzieję, że
twoja podróż będzie równie bezproblemowa, jak moja.
PS: Tu na dole jest naprawdę gorąco.


Pierwsza powieść o dramatycznych losach polskiej rezerwy złota w czasach
drugiej wojny światowej. Wielkie przyjaźnie i wielkie emocje. Wielka rozgrywka wywiadów. Odwaga, brawura i sensacja, kiedy trzeba - chłodna kalkulacja
prawnicza. Oficerowie od zadań specjalnych, bankierzy i pierwsza polska medalistka olimpijska. BEZ TYCH SKARBÓW NIE ISTNIAŁBY RUCH OPORU
W POLSCE I POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE!

Paweł Lisicki
Kto fałszuje Jezusa?
Paweł Lisicki wyrusza w prawdziwe śledztwo, które demaskuje fałszywe ideologie niszczące Kościół katolicki, również od wewnątrz, oraz krzywdzące stereotypy masowo powielane przez światowe media. Uważnie przygląda się tezom
głoszonym przez czołowych krytyków chrześcijaństwa, misjonarzy ateizmu,
między innymi Davida Randa czy Richarda Dawkinsa, i ukazuje kryjące się
w nich fundamentalne błędy oraz pułapki rozumowania. Dociera także do korzeni antychrześcijańskich tez, które znajduje w siedemnastowiecznej Hadze.

Dorota Milli
Powrót nad jezioro
Przenieś się do starego domu na Pojezierzu Drawskim, odetchnij jego atmosferą i daj się ponieść otaczającym go dobrym emocjom. Cyntia sądziła,
że jej życie jest poukładane i szczęśliwe. Niestety los zdecydował inaczej. Na
szczęście pojawiła się propozycja złożona przez mężczyznę, którego kiedyś
dobrze znała. Cyntia wróciła do ukochanego rodzinnego domu nad jeziorem,
by spędzić w nim lato i odkryć dawne tajemnice.
Powyższe opisy pochodzą od wydawcy
Cecylia Kogut

Liczba miesiąca
31

Liczba par Liczba par z Gminy Krzyżanowice, która w tym roku
obchodziła 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego

