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Dzień Edukacji Narodowej

w gminie Krzyżanowice
Tworków » Dzień Edukacji
Narodowej to polskie święto
oświaty i szkolnictwa wyższego. W czwartek 14 października
br. w Centrum Kultury w Tworkowie spotkali się nauczyciele, a także pracownicy związani z placówkami szkolnymi
i przedszkolnymi gminy Krzyżanowice, by uczcić swoje święto. Serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożyli dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek, wójt gminy Grzegorz Utracki oraz prezes ZO
ZNP w Krzyżanowicach Alicja
Wróblewska. Spotkanie z pedagogami było również okazją
do podsumowania inwestycji
i dalszych planów inwestycyjnych w oświatę na terenie Gminy. Wójt gminy niejednokrotnie
podkreślał wysokie znaczenie
sprawnie funkcjonującej oświaty, która przekłada się na dobrą edukację młodego pokolenia. W ostatnim czasie Gmina
przeprowadziła, m.in. instalację

panelów fotowoltaicznych na
szkole w Krzyżanowicach, kompleksową termomodernizację
szkół w Chałupkach, Tworkowie i Bieńkowicach czy remont
dachu nad salą gimnastyczną
w Zabełkowie wraz z wymianą
nawierzchni sali. W szkołach
prowadzonych jest też wiele
projektów na które Gmina pozyskała dofinansowanie z UE.
Gratulacje złożono nauczycielom, którzy uzyskali wyższy
stopień awansu zawodowego

– nauczyciela dyplomowanego.
Cztery nauczycielki złożyły ślubowanie i otrzymały stopień nauczyciela mianowanego.
Przy okazji obchodów Dnia
Edukacji Narodowej, jak co roku, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznał również Wójt Gminy Krzyżanowice.
Uroczystości z okazji DEN
uświetnił występ wokalny Larsa i Emilie Grüner – utalentowane rodzeństwo z Tworkowa.
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Marszałkowski Konkurs
„Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku
Gmina Krzyżanowice »
W ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5 388 801,57 zł.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 113 zadaniom na kwotę 2 889 504,09 zł.
Nasza Gmina otrzymała środki
na dwa projekty:

1. Projekt „Renowacja
figury św. Jana
Nepomucena
w Krzyżanowicach”

 Koszty całkowite- 65 146,26 zł
 Dofinansowanie- 32 247,40 zł

Zadanie polegało na renowacji zabytkowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej przy ul. Głównej w Krzyżanowicach. Figura znajduje się
w centrum miejscowości, powstanie rzeźby datowane jest
na XVIII w., a postument wtórny, na którym posadowiony jest
obiekt pochodzi z II połowy XX
w. Sama rzeźba podlega ochronie jako zabytek. Potrzeba renowacji figury wynikała z jej stanu,
charakteru oraz znaczenia. Program prac przewidywał przeprowadzenie pełnej konserwacji
technicznej i estetycznej obiektu. Wykonano również prace
związane z kapliczką murowaną
oraz figurką Dzieciątka Jezus.
Celem wykonanych prac było
zabezpieczenie obiektu przed
postępującą korozją i takie przygotowanie do ekspozycji w warunkach zewnętrznych, które
zabezpieczałoby przed dalszymi

zniszczeniami oraz uwydatniło
jego walory estetyczne.

2. Projekt „Renowacja
kapliczki kubaturowej
w Bieńkowicach”

 Koszty całkowite- 59.050,32 zł
 Dofinansowanie- 18.259,81 zł
Zadanie polega na pracach
naprawczych i remontowych
kapliczki kubaturowej w centrum miejscowości Bieńkowice przy ul. Raciborskiej 65. Kapliczka wzniesiona została w roku 1890 w stylu neogotyckim.
Wykonana jest z cegły klinkierowej kształtowej i glazurowanej z obrazem Matki Bożej. Ze
względu na zły stan kapliczki
opracowany został program naprawczy potrzebnych prac konserwatorskich, a realizacja projektu powstrzyma dalsze niszczenie i uszkodzenia kapliczki w centrum wsi Bieńkowice.
Teren wokół kapliczki zostanie
odpowiednio zagospodarowany,
a nawierzchnia ułożona zostanie z kostki kamiennej nieregularnej. Dzięki wykonanym pracom przywrócony zostanie jej
dawny blask.

Środki projektu Polski Ład

w gminie Krzyżanowice
 Celem realizacji obu projektów jest kształtowanie ładu
przestrzennego zarówno
miejscowości Krzyżanowice jak i Bieńkowice, w tym
zagospodarowania miejsca publicznego, istotnego
z uwagi na dobro wspólne
wszystkich mieszkańców.
 Obydwa zadania współfinansowane przy pomocy środków z Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa
Sołecka” w 2021 roku.
(referat PŚ)

Racibórz » Na Zamku Piastowskim w Raciborzu rozdano
środki z projektu Polski Ład dla
samorządów z powiatu raciborskiego. Gmina Krzyżanowice
pozyskała pieniądze na przebudowę basenu sportowo- rekreacyjnego w Tworkowie. Basen
był jednym z trzech złożonych
wniosków przez gminę Krzyżanowice.
W poniedziałek 25 października br. minister Michał Woś
przyjechał do Raciborza żeby,
w towarzystwie pani senator
Ewy Gawędy, osobiście przekazać środki na inwestycje
w naszym regionie. Wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utrac-

ki odebrał z rąk ministra środki
na przebudowę basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie
w wysokości 13,5 mln złotych.
W sumie cały region otrzymał
354 mln złotych na inwestycje.
W projekcie Polski Ład gmina
Krzyżanowice złożyła 3 wnioski.
Najistotniejszym, pierwszym
wnioskiem była budowa oczyszczalni ścieków, która obsługiwałaby teren całej gminy oraz kanalizacja w miejscowości Tworków. Gmina aplikowała w projekcie o 95 mln zł, potem jednak
redukując go do 70 mln zł, które
pozwoliłoby rozpocząć najważniejsze prace. Przebudowa basenu była drugim wnioskiem,

zaś trzecim, który nie dostał
dofinansowania w pierwszym
rozdaniu projektu Polski Ład
była modernizacja sieci infrastruktury drogowej w sołectwie
Chałupki, która miała posłużyć
rozwojowi strefy inwestycyjnej,
już istniejących tam firm oraz
zakładaniu i budowaniu nowych.
W kolejnych edycjach Gmina
będzie ponawiać wnioski, aby
pozyskać środki i na te istotne
dla naszego regionu inwestycje.
Więcej informacji o projektach
gminy Krzyżanowice złożonych
w ramach Polskiego Ładu w następnym numerze Gminnych
Wieści.(lukbor)
(zdjęcia: UG)

Pomnikowa w Roszkowie przebudowana
Roszków: Zakończono prace
związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Pomnikowej 612 605S w Roszkowie”.
Celem projektu była poprawa stanu technicznego oraz
bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Roszków
poprzez przebudowę 411 mb
drogi - ul. Pomnikowej.

Nowa biblioteka

w Centrum Górnej Odry

Zadanie obejmowało
m.in.:

 nowa podbudowa i nowa nawierzchnia asfaltowa,
 wymiana konstrukcji drogowej jezdni, chodnika, miejsc
postojowych i zjazdów,
 wykonanie i rekonstrukcja
chodników,

 wymiana wpustów ściekowych łącznie ze studniami
 zachowanie docelowej organizacji ruchu – nowe oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawcą było Przedsię-

biorstwo Robót Drogowych
z Raciborza.
Projekt został dofinansowany ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w 2021
roku.
 Całkowita wartość zadania wyniosła: 780 805,20 zł,
z czego dofinansowanie:
400 863,00 zł
 Udział środków Funduszu
stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych zadania.
 Wkład własny gminy wyniósł: 379.942,20 zł
(referat PŚ)

Chałupki: Biblioteka w Chałupkach otrzymała nową lokalizację, którą oficjalnie została
otwarta 13 października. Nowa
filia biblioteki od teraz znajduje
się w budynku Centrum Górnej
Odry w Chałupkach. Na otwarciu obecny był wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.
W naszej bibliotece znajdziecie dużo ciekawych nowości książkowych i nie tylko. Godne polecenia są książki Kristin
Hannah autorki, która potrafi
stworzyć powieść z dobrą i wciągająca historią. Kolejna propozycja „ Niech mi się stanie światłość „brytyjskiego autora Kena
Folleta. Nasz księgozbiór wzbogacił się o książki nowych autorów Remigiusza Mroza i Jorna
Lier Horsta . Tym najmniejszym

czytelnikom polecamy „Przygody dziesięciu skarpetek” i wiele
ciekawych książek, które zaprowadzą Was w krainę magi baśni
, bajek i opowiadań. Zapraszamy
Was serdecznie!

Drodzy czytelnicy Filii Bibliotecznej w Chałupkach! Tym
krótkim wierszem chciałabym
Was zaprosić do odwiedzenia
naszej nowej biblioteki.
„W bibliotece książek bez liku
Tyle ile liści na parkowym chodniku
Wpadnij zapoznaj się z jakimś
autorem
Niech Ci towarzyszy jesiennym
wieczorem”
(Iweta Farana)
(opr. lukbor)
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Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze OSP

z terenu gminy Krzyżanowice

OSP Bieńkowice

OSP Rudyszwałd

Gmina Krzyżanowice » We
wrześniu w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanowice odbywały się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków
OSP. Zebrania podsumowywały 5-letnią kadencję obecnych
władz OSP. Podczas zebrań wybrano także nowe władze na następną kadencję. W zebraniu,
uczestniczyli członkowie czynni, wspierający oraz honorowi
jednostek, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Na każdym zebraniu obecny był również wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki. W jednym przypadku
OSP Krzyżanowice

OSP Owsiszcze
OSP Tworków

OSP Bolesław

OSP Roszków

OSP Zabełków

OSP Nowa Wioska

OSP Chałupki

w zastępstwie wójta był obecny Wolfgang Kroczek – zastępca wójta gminy Krzyżanowice.
Podczas zebrań przedstawiono
sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania i projekty
planów finansowych i sprawozdania komisji rewizyjnych.
Obecnie na terenie gminy
Krzyżanowice aktywnych jest

dziesięć organizacji strażaków-ochotników. Cykl tegorocznych
zebrań, na których jest podsumowywana działalność jednostek oraz kierujących nimi zarządów, zaplanowano na miesiąc wrzesień.
(lukbor)
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Inauguracja roku kulturalnego 2021/2022
Tworków » W Centrum Kultury odbyła się inauguracja roku kulturalnego, podczas której wręczono nagrodę wójta za
osiągnięcia i wkład w gminną
kulturę.
Nowy sezon kulturalny zainaugurowano 8 października.
Podczas spotkania wójt gminy
Grzegorz Utracki wręczył nagrodę za wkład w działalność
kulturalną naszej gminy. Tegoroczne nagrody otrzymali:
Agnieszka Winiarczyk – za
upowszechnianie i rozwój kultury naszego regionu, wieloletnią pracę bibliotekarską oraz

propagowanie szeroko rozumianego czytelnictwa wśród
mieszkańców gminy Krzyżanowice.
Zespół Taneczny „Uśmiech”
- za propagowanie i rozwój kultury tanecznej gminy Krzyżanowice, a także za ogromną pracę
wkładaną w przygotowanie programu artystycznego Zespołu,
zaangażowanie oraz stałą obecność w życiu artystycznym i społecznym Gminy i całego regionu. Zespół Taneczny “Uśmiech”
w ramach uznania za osiągnięcia otrzymał nagrodę pieniężną
w wysokości 5000 zł.

Ilona Świerczek – za wieloletnią działalność na rzecz Zespołu Tanecznego „Uśmiech”,
upowszechnianie i rozwój kultury tanecznej gminy Krzyżanowice, za zaangażowanie i stałą
obecność w życiu artystycznym
i społecznym naszego regionu.
Całość wydarzenia umilił
koncert Orkiestry Dętej gminy Krzyżanowice pod batutą
Krzysztofa Fulneczka z udziałem solistów Magdy Pohlmann,
Natalii Tul i Kamila Klimka.
(lukbor)

Frele na wieczorze przy świecach
Tworków » Po rocznej przerwie wrócił wieczór przy świecach – kulturalne wydarzenie
w Centrum Kultury w Tworkowie, które jak zawsze przyciąga tłumy. Tym razem uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać
coverów wykonanych po śląsku.
W piątkowy wieczór, 22 października w sali Centrum Kultury w Tworkowie odbył się koncert zespołu Frele. Jest to żeńskie trio wokalne składające się
z trzech wokalistek: Magdalenę
Janoszkę, Martę Skibę i Marcelinę Bednarską. Podczas
występu w wir tańców rzuciła
się najmłodsza część widow-

ni. Wśród obecnych na sali byli
przedstawiciele gminy i jednostek organizacyjnych na czele wójta gminy Krzyżanowice

Grzegorza Utrackiego, który
za zakończenie wręczył wokalistkom kwiaty i podziękował za
wspaniały występ.
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Zakończenie Sezonu Motorowego
- RELACJA Z WYDARZENIA
Zabełków » Na zakończenie
sezonu motorowego, w sobotę 16 października, zjechały do
Zabełkowa zabytkowe pojazdy
ze Śląska i sąsiednich czeskich
miejscowości.
Gminę Krzyżanowice odwiedziła spora grupa, bo aż 115
posiadaczy zabytkowych samochodów i motocykli. Przed południem zabytkowe pojazdy można było zauważyć na drogach
naszej gminy, gdzie w przygo-

towanych wcześniej punktach
kontrolnych rozegrano konkurencje sprawnościowe.
Po południu puchary zwycięzcom konkurencji sprawnościowych wręczył zastępca
wójta gminy Krzyżanowice –
Wolfgang Kroczek oraz sołtys
Marian Studnic – inicjator zlotów, miłośnik starej motoryzacji i kolekcjoner zabytkowych
pojazdów.

Dziczyzna z Remigiuszem Rączką

W LEŚNICZÓWCE

Bieńkowice » Ekipa telewizyjna z programem kulinarnym
po raz kolejny odwiedziła gminę Krzyżanowice. Jesienna aura i bliskość święta myśliwych,
czyli Hubertus były dobrym pretekstem do nakręcenia odcinka,
w którym znany i lubiany śląski kucharz Remigiusz Rączka
przygotowywał dziczyznę z myśliwymi Kół Łowieckich „Bażant” i „Łoś”.
odwiedził gminę Krzyżanowice z ekipą regionalnej telewi-

zji TVP3 Katowice. Tym razem
miejscem kulinarnych doznań
stały się Ruiny Zamku w Tworkowie. W gotowaniu towarzyszyły mu panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Zabełkowa, a o Gminie i samym zamku opowiedział
wójt Grzegorz Utracki.
W poniedziałkowe południe,
25 października br. leśniczówka
w Bieńkowicach stała się planem filmowym dla programu
kulinarnego „Rączka gotuje”.
Tytułowy Remigiusz Rączka,

w leśniczówce należącej do Koła Łowieckiego „Bażant”, gotował w towarzystwie
myśliwych – Franciszka Urbaniec, Grzegorza
Utrackiego, Dawida Myszy, Stefana Ciepły i Mariusza Godoj.
Leśniczówka wypełniła się za-

pachami gotowanych potraw,
a ekipa podkreślała, że pierwszy
raz nagrywają odcinek z dziczyzną. Przygotowano dwa posiłki.
Pierwszym był szaszłyki z sarny
i sałatka szwabska, zaś drugim
specjałem był bażant w modrej
kapuście z knedlami. Podczas
przyrządzania potraw myśliwi
opowiadali o historii Koła Łowieckiego „Bażant”, obowiązkach myśliwego i jego pięknej
tradycji. Głównym przeznaczeniem nakręconego odcinka była
promocja gminy Krzyżanowice
– jej walory przyrodnicze, turystyczne oraz tradycje myśliwskie które w regionie są wciąż
żywo kultywowane.

Premiera odcinka z leśniczówki w Bieńkowicach odbędzie się w sobotę, 6 listopada
br. o godzinie 18.00 na antenie
TVP3 Katowice, zaś jego powtórka będzie miała swoją emi-

sję dzień później, 7 lipca o godzinie 10:30. Odcinek będzie również dostępny na stronie internetowej TVP3 Katowice po jego
emisji telewizyjnej.
(lukbor)

PÓŁMETEK KADENCJI
– RAPORT O STANIE GMINY KRZYŻANOWICE 2020 (CZ. 4)

K

ontynuujemy prezentację raportu o stanie gminy za rok 2020, który zbiega się z półmetkiem pięcioletniej kadencji. W wrześniowym wydaniu Krzyżanowickich Gminnych Wieści przedstawiliśmy Oświatą oraz
Polityką społeczną i zdrowotną. Tym razem chcemy pochylić się nad Ochroną środowiska i Gospodarką mieszkaniową Gminy.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Program Ograniczenia Niskiej
Emisji
Gmina Krzyżanowice inwestuje w poprawę środowiska poprzez inwestycje w OZE oraz wymianę
starych kotłów.
Przy udziale środków pochodzących z pożyczki
WFOŚiGW w Katowicach w roku 2020 zlikwidowano 123 kotły węglowe w zamian zamontowano: 108 kotłów gazowych, 3 kotły peletowych i 12
kotłów na groszek.

Działania w zakresie
Odnawialnych Źródeł Energii
(OZE)

Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na
ochronę środowiska, dlatego przy współudziale
środków pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach
w roku 2019 rozpoczęliśmy montaż modułów paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach, w 2020 roku
wymieniliśmy źródła ciepła w budynku wielorodzinnym w Krzyżanowicach oraz w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach. Pozyskaliśmy również
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na Termomodernizacje Szkół Podstawowych w Tworkowie
i Chałupkach.

Pozyskano środki finansowe na realizację 47
wniosków w projekcie „Łączymy z energią” prowadzonym przez Subregion Zachodni Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, gdzie Gmina Krzyżanowice wraz z innymi gminami występuje jako
partner projektu oraz wspiera projekt finansowo.
W 2020 roku udzielono dofinansowania na łączną kwotę: 407.700 zł netto, do montażu:
Mamy od wielu lat jedną z najwyższych dotacji • 22 instalacji fotowoltaicznych
do kotłów dla mieszkańców spośród okolicznych • 6 pomp do c.w.u.
samorządów i wynosi ona:
• 3 kotły do 30kw
a. 60 % lecz nie więcej niż 9 tys. zł do wymiany kotła
Termomodernizacja Szkół Podstawowych w TworZrealizowane inwestycje mające
b. 50 % lecz nie więcej niż 4 tys. zł do montakowie i Chałupkach
żu instalacji solarnej lub pompy ciepła na cele na celu poprawę środowiska i ja• wymiana źródła ciepła (ogrzewanie gazowe)
ogrzewania ciepłej wody użytkowej
kości powietrza
wspomaganych pompami ciepła
SP Tworków

SP Chałupki

INFORMACJA O STANIE GMINY 2020 (CZ. 4)

I

• koszt zadania wyniósł: 61.470,04 zł
• z czego umarzalna pożyczka z WFOŚiGW wynosiła – 49.108,00 zł

Panele fotowoltaiczne na dachu
budynku Szkoły Podstawowej
w Krzyżanowicach

Wymiana źródła ciepła w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - ul. Wyzwolenia 1 w Krzyżanowicach
W ramach zadania zostały przebudowane pomieszczenia kotłowni wraz z węzłem cieplnym
i montażem ekologicznego pieca gazowego
• koszt zadania wyniósł: 106.225,46 zł
• z czego umarzalna pożyczka z WFOŚiGW wynosiła: 48.855,00 zł, a dotacja: 42.536,00 zł
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie przy
ruinach zamku w Tworkowie za kwotę: 23.124,00 zł.

• montaż paneli fotowoltaicznych
• pozyskane dofinansowanie: 4.281.541,88 zł
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku szkoły
w Krzyżanowicach
W ramach zadania zostały wykonane dwa etapy
montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach:
I etap został wykonany w 2019 roku – zamontowano 60 szt. modułów paneli fotowoltaicznych
o mocy przyłączeniowej 18,6 kWp.
Natomiast II etap zrealizowano w 2020 roku – zamontowano 67 szt. paneli fotowoltaicznych, rozbudowano istniejącą instalację fotowoltaiczną o kolejne 20,77 kWp
• koszt zadania wyniósł: 125.454,40 zł
• z czego umarzalna pożyczka z WFOŚiGW wynosiła: 92.222,00 zł, a dotacja: 13.799,00 zł
Po wykonaniu 2 etapu instalacja będzie posiadać
moc produkcyjną równą 39,37 kWp co według wyliczeń pokrywać będzie zapotrzebowanie energetyczne szkoły w 45%.
• Łączny koszt zadań w II etapach: 276.691,30 zł
• Łączna umarzalna pożyczka z WFOŚiGW:
196.235,00 zł
• Łączna dotacja: 27.595,00 zł

II
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Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1A w Krzyżanowicach
W ramach zadania została wykonana instalacja
gazowa zasilania kotła gazowego oraz montaż kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin

Utylizacja azbestu
W 2020 roku 20 mieszkańców naszej Gminy podpisało umowy na demontaż, transport i utylizację
odpadów zawierających azbest. Zdjęto 2752 m2
pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz
zutylizowano 41,74 ton.

Dofinansowanie do odbioru
odpadów rolniczych
Jako jedna z nielicznych Gmin realizowaliśmy
program priorytetowy pn.: „Usuwanie odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach tego programu 44 rolników w okresie
od 01.06.2020r. do 31.07.2020r. oddało kłopotliwe
odpady rolnicze oraz pozyskało dotację do utylizacji i zagospodarowania tych odpadów na łączną
kwotę dofinansowania: 9.359,94 zł. Recyklingowi
poddano 18,720 ton odpadów.

Gospodarka odpadami
W ramach funkcjonującego od 2013 r. systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku
przyjęto:
• 770 deklaracji, w tym 75 nowe deklaracje tzw.
„pierwsze”
• 695 deklaracji zmieniających ilość osób zamieszkałych na nieruchomości.
• wystawiono 635 upomnienia oraz 41 tytułów
wykonawczych.
• 57 osób pouczono o nieprawidłowej segregacji odpadów
• przeprowadzono weryfikację 26 deklaracji w zakresie prawidłowości ich złożenia
• losowe kontrole w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami prowadziła Straż Miejska.
Przygotowano i rozstrzygnięto kolejny przetarg
na realizację zadania w roku 2021. Pomimo dużego zaangażowania pracowników tylko niewielkie
kwoty wliczamy na koszt systemu, co wpływa na
obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców.
Do przetargu przystąpiła tylko lokalna firma EKOLAND Mariola Studnic wyceniając usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów w 2021 r. na kwotę
658,80 zł. brutto za 1 tonę odpadów.
Ponadto Rada Gminy ustaliła ulgę w wysokości
1,00 zł od osoby /m-c dla właścicieli nieruchomości
jeżeli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów
w kompostowniku przydomowym.
Jako jedna z nielicznych Gmin nie podnieśliśmy
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w roku
2021 ze względu na drastyczny wzrost cen w 2020 r.
W okolicznych gminach były widoczne w 2020 roku wzrosty opłat. Mamy jedną z tańszych stawek
w rejonie.

celu wydzielenie części działki przeznaczonej pod
budowę. Obecnie działka jest własnością Skarbu
Państwa w zarządzaniu KOWR.

Gminna Spółka Wodna

Gospodarka wodna i ściekowa
W każdym sołectwie losowo przeprowadzono
kontrole nieruchomości w zakresie zagospodarowania ścieków powstających na nieruchomościach
na terenie Gminy Krzyżanowice.
Na bieżąco prowadzi się i aktualizuje ewidencję
zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków
znajdujących się na terenie gminy.
Gmina Krzyżanowice jest przygotowana do realizacji inwestycji. Złożono kilka wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania związanego z budową oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych dla
nieruchomości znajdujących się na ich terenie,
jak również na zakup wozów asenizacyjnych do
transportu nieczystości ciekłych. Pula dostępnych środków w RFIL możliwych do pozyskania
określona była na poziomie niższym niż zapotrzebowanie Gminy Krzyżanowice. Dofinansowanie nie zostało przydzielone. Wobec powyższego oczekujemy na możliwość wnioskowania
o kolejne środki zewnętrzne.
Trwa kontynuacja procedury bezpłatnego przejęcia działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Tworkowie, prowadzone są prace geodezyjne mające na

Dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców oraz
pozyskiwanym funduszom zewnętrznym Gminna
Spółka Wodna realizuje bardzo ważne zadania w zakresie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych
rowów służących rolnikom, a także mieszkańcom
naszej Gminy, m. in. pozyskuje dotacje od Wojewody
Śląskiego na realizację zadań związanych z melioracjami wodnymi na terenie Gminy Krzyżanowice.
Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach jest
jedną z nielicznych spółek w okolicy, która w naszej
ocenie dobrze funkcjonuje.
W 2020 r. Gminna Spółka Wodna w ramach przyznanych dotacji oraz składek członkowskich przeprowadziła konserwację bieżącą, odmulania, drobnych remontów rowów o łącznej długości 29,10 km
na terenie Gminy Krzyżanowice m.in. w sołectwach:
Bieńkowicach, Bolesławiu, Chałupkach, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie,
Owsiszczach, Tworkowie, Zabełkowie na łączną
kwotę 211.388,43 zł.
Gminna Spółka Wodna otrzymała:
• od Wojewody Śląskiego dotację w wysokości
40.000,00 zł,
• z Gminy Krzyżanowice dotację w wysokości
130.000,00 zł.

Drogi Transportu Rolnego
Gmina Krzyżanowice co roku pozyskuje dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w celu modernizacji dróg transportu rolnego, które służą nie tylko rolnikom, ale również
rowerzystom jako drogi rowerowe.
W 2020 r. po raz kolejny Gmina Krzyżanowice pozyskała środki z budżetu Województwa Śląskiego
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont
dwóch Dróg Transportu Rolnego w Krzyżanowicach
na której zostały przeprowadzone gruntowne prace
modernizacyjne z nałożeniem nawierzchni asfaltowej.
Całkowity koszt zadania dotyczącego modernizacji dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Krzyżanowicach wg umów wyniósł łącznie
355.338,00 zł (272.219,82 zł i 83.118,18 zł) z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
wyniosło 175.000,00 zł. pozostałe środki zagwarantowano ze środków własnych budżetu Gminy
Krzyżanowice.

Wydatki Gminnej Spółki Wodnej w latach 2013-2020
Rok

Ogólna kwota wydatkowanych środków

Dotacja Wojewody

Dotacja Gminy Krzyżanowice

Długość prac na urządzeniach melioracji wodnej w km

2013

277.051,56 zł

18.600 zł

200.000,00 zł

30,07

2014

231.744,20 zł

21.400 zł

200.000,00 zł

20,88

2015

279.801,00 zł

20.400 zł

100.000,00 zł

29,68

2016

285.009,91 zł

23.000 zł

50.000,00 zł

34,37

2017

261.681,71 zł

40.000 zł

60.000,00 zł

44,29

2018

232.589,97 zł

40.000 zł

160.000,00 zł

31,50

2019

256.937,39 zł

40.000 zł

150.000,00 zł

26,11

2020

211.388,50 zł

40.000 zł

130.000,00 zł

29,10
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własność Gminy Krzyżanowice do 9 działek położonych w Bieńkowicach, Chałupkach i Zabełkowie
• zwaloryzowano wysokości czynszów dzierżawnych trwających umów zgodnie zapisami w nich
zawartymi.

Geodezja
Podziały nieruchomości:
• wydano 18 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
Numeracja porządkowa:
• ustalono 25 nowych numerów porządkowych
budynków.

Ochrona Środowiska

Ze środków własnych Gminy Krzyżanowice wykonano również bieżące naprawy oraz drobne remonty pozostałych dróg transportu rolnego na terenie
Gminy Krzyżanowice na łączną kwotę: 519.370,20 zł
w miejscowościach Bieńkowice, Tworków, Bolesławiu, Chałupkach, Owsiszczach, Wydolu i Krzyżanowicach.

Scalanie gruntów
w Gminie Krzyżanowice
Trwają prace związane z procedurą scalania gruntów realizowane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu przy udziale sołectw Krzyżanowice i Roszków.

Gospodarka gminnym zasobem
nieruchomości

Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, prowadzone są 3 kolejne postępowania w sprawie wydania decyzji śroW 2020 roku powiększenie gminnego zasobu dowiskowej.
nieruchomości wynikało z nabycia oraz zamiany
nieruchomości, komunalizacji, nabywania na pod- Ochrona zieleni
stawie decyzji administracyjnych, natomiast wyłą- • rozpatrzono 135 zgłoszeń zamiaru usunięcia
czenia nieruchomości z zasobu spowodowane było
drzew przez osoby fizyczne
sprzedażą oraz zamianą nieruchomości, ponadto • rozpatrzono 10 wniosków o wydanie zezwooddano także nieruchomości w dzierżawę.
lenia na usunięcie drzew przez osoby prawne
• w drodze przetargów sprzedano 2 działki połoi instytucje
żone w Tworkowie; bezprzetargowo został zby- • gmina wystąpiła z 6 wnioskami o uzyskanie zeta 1 działka w Zabełkowie
zwolenia na usunięcie drzew z terenów komu• nabyto w drodze zakupu 5 działek położonych
nalnych i uzyskała stosowne zezwolenia
w Tworkowie i Zabełkowie, w drodze darowizny
Gmina nabyła 3 działki położone w Chałupkach Ochrona gruntów rolnych
• podpisano szesnaście umów dzierżawy gruntów
Zaopiniowano 23 wnioski w sprawie zdjęcia i zakomunalnych w miejscowościach Bieńkowice, gospodarowania na poprawę próchniczej warstwy
Chałupki, Krzyżanowice, Zabełków
gleby.
• została potwierdzona wynikająca z mocy prawa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA GMINY
Stan lokali mieszkalnych
Remonty w lokalach mieszkalnych dokonywane
są na bieżąco, wykonywane są również kontrole,
przeglądy i badania okresowe budynków oraz instalacji, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Ponadto
w 2020 r. zrealizowano wymianę źródła ciepła na
piec gazowy w budynku wielorodzinnym w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1A.

Liczba wniosków o przydział lokali
Na dzień 31.12.2020 r. na liście oczekujących
na przydział lokalu mieszkalnego wpisanych było
31 wniosków. W roku 2020 w grudniu zwołana została 1 komisja mieszkaniowa, na której przydzielony został wolny lokal mieszkalny – Rudyszwałd
ul. Graniczna 22/3.

IV
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Jednodniowa wycieczka

KERII KRZYŻANOWICE

W Tworkowie

świętowali seniorzy

Tworków » Z końcem września miejscowe Koło Emerytów,
Rencistów i Inwalidów zgromadziło się w sali Centrum Kultury aby świętować Dzień Seniora,
który przypada na 1 października – Narodowy Dzień Seniora
Przewodnicząca KERiI Anna Wilczok przywitała wszystkich przybyłych, następnie
w imieniu wójta i własnym życzenia seniorom złożyła sekretarz gminy Małgorzata Krzemien. Miłym akcentem był występ wokalisty Błażeja Klimaszka. Na spotkaniu nie zabrakło

Gliwice/Zabrze » Makieta
kolejki i podziemne korytarze były we wrześniu celem wycieczki
seniorów zorganizowanej przez
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Krzyżanowic.
W środku tygodnia, o poranku 34 członków koła wybrało się
w wycieczkę na teren Górnoślą-

skiego Okręgu Przemysłowego.
Pierwszym punktem wyprawy
było Kolejkowo, czyli świat w miniaturze. Na gliwickiej makiecie
stworzone zostały miniaturowe,
autentyczne budowle ze Śląska,
m.in. dworzec kolejowy w Gliwicach wraz z peronami, gliwicki
ratusz oraz kamienice. Po mi-

niaturze seniorzy z krzyżanowickiego koła obrali kierunek na
Zabrze i Sztolnię Królowej Luizy
w Muzeum górnictwa Węglowego. Tam zwiedzali podziemne
korytarze nieczynnej już kopalni
i poznawali jej historię. Wycieczka była współfinansowana przez
gminę Krzyżanowice.

W imieniu KERiI Krzyżanowice przewodnicząca koła Maria Stanik dziękuje Radzie Gminy oraz wójtowi gminy Krzyżanowice Grzegorzowi Utrackiemu za wsparcie finansowe
wycieczki.
(lukbor)

OGŁOSZENIE
17 listopada (środa) o godzinie 16.00 serdecznie zapraszam wszystkich członków KERiI Krzyżanowice
do restauracji „Staruszek” w Krzyżanowicach na Dzień Seniora. (Maria Stanik)

Wycieczka DFK Krzyżanowice

Krzyżanowice » W dniu
9.09.2021 r. o godz. 14 zebrali
się rowerzyści oraz kilka osób
samochodami w liczbie 45 osób.
Po przedstawieniu zasad bezpieczeństwa oraz trasy wycieczki wszyscy udali się w kierunku

nowo powstałego wału przeciwpowodziowego na Odrze w rejonie przysiółka Łapacz. Po przejechaniu trasy zatrzymali się
na krótki odpoczynek u pana
Oswalda Krupy, gdzie najstarszy mieszkaniec Łapacza pan

Manfred Ostrożny opowiedział
historię powstania, rozwoju i zajęć ludzi.
Następnie wszyscy udali się
w powrotną drogę do restauracji “Magic” na spotkanie towarzyskie. Uczestnicy wymienia-

li swoje uwagi I spostrzeżenia
oraz dalsze plany działalności
w miłej atmosferze. Do następnego spotkania!
(DFK Jan Dudek)

też gorącego poczęstunki, a potem w miłej atmosferze – przy
kawie i ciastkach – seniorzy spędzili czas na rozmowach o problemach i radościach dnia codziennego. Gośćmi uroczystości
byli m.in. Przewodniczący Rady
Gminy Brunon Chrzibek, sołtys
Tworkowa Andrzej Bulenda, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, kierownik OPS Katarzyna
Buczek oraz przewodnicząca
KGW Urszula Wileczelek.
(lukbor)
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II Rodziny Rajd Rowerowy ze Strażakami

Roszków » W słoneczne niedzielne popołudnie 26 września,
strażacy jednostki OSP Roszków, dla swoich mieszkańców
zorganizowali II Rodzinny Rajd
Rowerowy. Na starcie pod remizą, zebrało się 68 cyklistów,
chcących aktywnie i rodzinnie
spędzić niedzielne z strażakami, poznając piękne zakątki naszej Gminy. Tym razem postano-

wiliśmy przejechać trasę 16 km,
zwiedzając Graniczne Meandry
Odry. Pod wieżą widokową na
wszystkich uczestników rajdu
czekała kawa oraz słodki poczęstunek. Dalej trasa prowadziła
do Roszkowa, na teren rekreacyjny „U Tany Anny”, gdzie zorganizowane zostały dalsze atrakcje, w tym konkursy i wspólne
biesiadowanie przy ognisku.

Wszyscy się świetnie bawili,
a najmłodsi uczestnicy otrzymali medale, za wytrwałość podczas rajdu, oraz waleczność
w organizowanych turniejach.
Serdecznie dziękujemy PAKA Frajdy - Fotolustro i wiele
innych atrakcji za udostępnienie dmuchanego MEGA DARTA – była super zabawa i można
było sprawdzić swoją celność

Podziękowania kierujemy
także do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Krzyżanowic za przyznane środki, dzięki którym mogliśmy pokryć część kosztów
zorganizowania kolejnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego
ze Strażakami.
OSP Roszków

Nowe Centrum Treningowe Z WOLEJA

OD LKS TWORKÓW
Bieńkowice » Oficjalnie
otworzono Centrum Treningowe Młodego LKS-u Tworków, na
które zaadaptowano nieużytkowany obiekt w Bieńkowicach.
We wtorkowy wieczór, 26 października br. oficjalnie oddano
do użytku obiekt dla celów treningowych młodych sportowców LKS-u Tworków. Nieużywany obiekt po LKS Bieńkowice został wydzierżawiony od Gminy
Krzyżanowice przez klub. Boisko wraz z infrastrukturą przeszło w tym celu modernizację.
Murawa została profesjonalnie
przystosowana. Powstały trzy
boiska – jedno pełnowymiarowe
i dwa o wymiarach 40x20 metrów. Wszystko zostało doświetlone poprzez zamontowanie 20
sztuk opraw oświetleniowych
Area LED 400W. Budynek został
całkowicie odnowiony- powstał

tam pokój dla rodziców oczekujących na zakończenie treningu,
dwie szatnie z łaźniami, pokój
trenerów oraz magazyn sprzętu. Największym sponsorem
i orędownikiem całe projektu
jest Kamil Ostas i firma Metalio. Na otwarciu byli obecni wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki, prezes LKS Tworków
Daniel Huptaś, sołtys Tworkowa Andrzej Bulenda oraz sołtys Bieńkowic Roman Herber.
(lukbor)

Rozgrywki rundy jesiennej
sezonu 2021/2022 dobiegły już
półmetka. Co się zmieniło w tabelach poszczególnych klas
rozgrywkowych w których
grają drużyny naszej Gminy.
W klasie okręgowej
Śl.Z.P.N. Katowice grupa 3
ze względu na nieparzystą
liczbę drużyn jedne drużyny
rozegrały już po 12 meczy drugie zaś 11. Z naszych drużyn
LKS Tworków 12 meczy - 23
zdobyte punkty- bramki 24:16
plasuje tę drużynę na III miejscu w tabeli. Druga nasza drużyna LKS Krzyżanowice 11 meczy-18 punktów-bramki 20:14
i VII miejsce w tabeli.
W klasie „A” Podokręgu Racibórz nasza jedyna drużyna LKS
Chałupki ze zdobyczą 12 punktów - bramki 19:30 zdobytych
w 11 meczach daje aktualnie
XI miejsce tej drużynie.
Nadal dobrze grają dwie nasze drużyny w klasie „B” tegoż Podokręgu. Na pozycji wicelidera tej grupy plasuje się
LKS Zabełków -11 meczy -24
punkty-bramki 35:14, zaś LKS
Owsiszcze - 22 punkty-bramki 24:10 i IV miejsce w tabeli.
W klasie „C” najlepiej wiedzie
się drugiej drużynie LKS Twor-

ków na 8 meczy rozegranych
-16 punktów-bramki 23:12 i II
miejsce, LKS Bolesław -7 meczy-12 punktów-bramki 29:20
- V miejsce, LKS Owsiszcze II
-7 meczy -9 punktów-bramki
10:16 i miejsce VIII w tabeli.
Juniorzy Starsi A1 Rybnik-Racibórz LKS Krzyżanowice
-7 meczy-11 punktów-bramki
15:13 -VI miejsce.
Trampkarze Młodsi RybnikRacibórz LKS Tworków -8 meczy-punktów 0 - bramki 7:48
i ostatnie VIII miejsce w tabeli.
Końcowe tabele wszystkich
naszych drużyn podamy w listopadowym wydaniu Gminnych Wieści.
Sytuacja z dnia 24.10.2021
Jan Kubik
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BĄDŹ EKO
Gmina Krzyżanowice »
Z początku września zakończyliśmy się nasz biblioteczny
projekt „BĄDŹ EKO - warsztaty
szycia woreczków i toreb zero
waste”. W ramach projektu odbyło się szereg działań skierowanych do odbiorców w rożnym
wieku. Miały miejsce warsztaty szycia woreczków na warzywa i owoce z firanek- dostępne
w wybranych sklepach naszej
gminy, warsztaty szycia toreb
wielokrotnego użytku na zaku-

py czy książki wypożyczane z biblioteki, warsztaty tworzenia
toreb z niepotrzebnych koszulek-T-shirtu, warsztaty tworzenia wioskowijek - ekologicznych
opakowań wielokrotnego użytku na bazie tkaniny bawełnianej,
wosku pszczelego i olejku jojoba.
Było ozdabianie toreb bawełnianych przez przedszkolaki oraz przez dzieci z klas 1-3.
W ramach projektu odbyło się
spotkanie online z Katarzyną
Wolszczak z ekspertem zero wa-

ste na polskim rynku z #akademiazerowaste, oraz dla najmłodszych spektakl teatru MASKA z Krakowa pt.”Ekologia
z Alicją, Królikiem i Kapeluszni-

kiem”. Dzięki współpracy z Panią Kasią ze Świetlicy w Krzyżanowicach po spektaklu został
zorganizowani mini festyn dla
Zajęcia okazały się fantadzieci.
styczną przygodą z projektowaniem, krojeniem i szyciem.
Wszystkim zaangażowanym
w realizację projektu serdecznie dziękujemy. Projekt został
zakończony, ale nasze działania w temacie Eko są kontynuowane.

Trochę statystyk:






nych w ramach projektu
-125 szt.,
spektakl uczestniczyło ok
90 osób,
w spotkaniu autorskim online uczestnictwo w bibliotece -15 osób,
wykonano - 30 woskowijek,
wykonano torby z T-shirtu
- 50 szt.

 woreczki na warzywa i owoce
uszytych z firanek- 250 szt.,
 torby bawełniane- uszyte na
warsztatach - 110 szt.,
 pomalowano, ozdobiono bawełnianych toreb zakupio-

Liczba uczestników biorących udział w projekcie 260 osób.
Projekt realizowane były
dzięki dofinansowaniu z „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej.

Razem z nimi udaliśmy się na
pobliskie przejście dla pieszych,
aby po odpowiednim instruktażu dzieci mogły bezpiecznie
przechodzić przez ulicę. Pan
Piotrek opowiedział dzieciom
o pracy policjanta, zwrócił uwagę na bezpieczeństwo podczas
podróży samochodem i poruszania się po drodze. Dużą
atrakcją był pies Sznupek, który obserwował dzieci i uczestniczył w pogadance.
Hucznie obchodziliśmy
Dzień Przedszkolaka. Była dyskoteka, konkursy i wiele innych
atrakcji. Ważnym wydarzeniem
we wrześniu był Dzień Języków.
Każda grupa przedstawiała wy-

brany kraj - prezentując stroje,
piosenki, ważne miejsca, potrawy. Była Francja, Włochy, Czechy i Hiszpania. Dzieci nauczyły się kilku podstawowych słów
w danym języku. Wrzesień zakończyliśmy Dniem Chłopaka, dzień również wypełniony
atrakcjami.
Za nami pierwszy miesiąc
zabaw, zajęć i ciekawych przedszkolnych wydarzeń. Życzymy
wszystkim wspaniałego roku
szkolnego pełnego przygód,
zabaw i ciekawych pomysłów
a dzieciom niezapomnianych
radosnych chwil spędzonych
w przedszkolu.
Jolanta Siegmund

Wrzesień w Przedszkolu w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » Witamy
po wakacjach. Wszyscy pełni
sił i pomysłów wróciliśmy do
naszych przedszkoli. W naszym
przedszkolu już od pierwszych
dni mnóstwo atrakcji. Dzieci
w poszczególnych grupach odwiedziły bibliotekę. Tam Pani
Celina przygotowała dla każdej grupy ciekawe zajęcia, bajki,
prace plastyczno – techniczne,
pokazała dzieciom bibliotekę.
Pani Mariola zaprosiła przedszkolaków na wykopki. Pogoda
nam dopisała, dzieci nazbierały
ziemniaków, szukały ciekawych
kształtów, pobiegały, a na koniec
czekał na dzieci poczęstunek.
15 września obchodziliśmy 16 września spotkaliśmy się
Dzień Kropki. Panie przygoto- z panami policjantami, którzy
wały z tej okazji wiele atrakcji. odwiedzili nasze przedszkole.

Urodziny Kubusia Puchatka

Tworków » 14 października
1926 roku, została wydana pierwsza książka o losach najsympatyczniejszego i najsłynniejszego misia „o Bardzo Małym Rozumku” i dobrym serduszku,
który bardzo lubi miodek, czyli
Kubusia Puchatka - autorstwa
A.A. Milne. Zatem Kubuś Puchatek liczy sobie już 95 jesieni! Z tej okazji 15 października
br. Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzyżanowicach - Filia Biblioteczna w Tworkowie zorganizowała dla dzieci w wieku 4 - 9 lat

przyjęcie urodzinowe na cześć
jubilata. Na spotkanie z solenizantem przybyło wielu zacnych
gości, wśród nich m.in. królowa
- we własnej osobie, Willa - dziewczyna z lasu oraz dobra wróżka. Tysiąc lat… tysiąc lat... tyle
życzyliśmy Kubusiowi Puchatkowi śpiewając tradycyjne „sto
lat”. Był przepyszny kubusiowy
tort, świeczki i kolorowe balony, głośne czytanie książeczek
o przygodach Puchatka, misiowe zabawy, zajęcia plastyczne,
kolorowanki – laurki, wesołe pio-

senki, doświadczenia oraz zabawa z samodzielnie przez dzieci
wykonaną masą piankową - a to
okazało się tym, co tygryski lubią
najbardziej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za cudowne
spotkanie i wspólna zabawę.
Urodziny Kubusia Puchatka odbyły się w ramach cyklu
piątkowych spotkań literacko –
plastycznych „KOLOROWA JESIEŃ W BIBLIOTECE”
BK - Filia Biblioteczna
Tworków
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Dzień Tabliczki Mnożenia
w Zabełkowie

Zabełków » Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia (ang. World
Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna, która odbywa
się każdego roku w pierwszy
piątek października. Akcja ma
na celu zachęcenie wszystkich
uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po wakacjach, ale także uświadomienie
sobie, że znajomość tabliczki
jest niezbędna w życiu codziennym, czy to podczas zakupów,
porównując koszty różnych produktów, czy gotowania, zwiększając proporcjonalnie liczbę
składników. To symboliczne
święto zdobyło rangę światową. Szkoły z Polski, Rosji, USA
i wielu innych krajów, przygotowują się już wcześniej do obchodów tego święta. Uczniowie
przygotowują plakaty, utrwalają tabliczkę, startują w różnych
konkursach matematycznych,
by zdobyć tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia.
Za twórcę tabliczki mnożenia
uważa się Pitagorasa, dlatego do
dziś w Rosji, czy Francji tabliczkę mnożenia nazywa się tabliczką Pitagorasa. Natomiast najstarszą tabliczkę mnożenia, która opiera się na systemie dziesiątkowym, znaleziono na targu
w Hong – Kongu. Jej powstanie
datuje się na ok. 305 r. p.n.e. Tabliczka miała formę ok. 2,5 tys.
bambusowych tyczek, pokryte
starożytnym chińskim pismem
namalowanym czarnym atramentem. Zniszczone fragmenty udało się poskładać naukowcom z pekińskiego Uniwersytetu
REKLAMA

WIRUSOOCHRONA

i lekcja higieny
Tsinghua. Naukowcy uznali tabliczkę mnożenia za starożytny
kalkulator, który urzędnicy wykorzystywali do obliczenia powierzchni ziemi, plonów upraw
i kwot należnych podatków1.
1 października 2021 roku zorganizowano Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. Józefa Rymera
w Zabełkowie. Podczas lekcji
matematyki uczniowie mieli
okazję utrwalić rachunek pamięciowy w formie gier i zabaw.
Nie zabrakło również szkolnej
rywalizacji. W klasach II – VIII
odbył się konkurs pt. „Sprawdzamy, czy tabliczkę mnożenia
znamy”. W każdej klasie został wyłoniony Mistrz Tabliczki Mnożenia. Tytuł mistrza zdobyli: Stanisław Rojewski, Rafał
Milion, Antonina Sywulak, Lena
Stanuch, Dominik Zygar oraz
Samuel Wolnik.

Zostały również rozstrzygnięte konkursy matematyczno – plastyczne. W kategorii
młodszej klas I – IV zwycięzcą
została Oliwia Hanc, natomiast
w kategorii starszej klas V – VIII
– Wiktoria Cymbaluk.
Dyplomy oraz nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców,
zostały wręczone podczas uroczystej akademii z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Dziękuję wszystkim za
udział w konkursach i gratuluję wyróżnień.
Edyta Obruśnik
ZSP Zabełków
1. Biuletyn Politechniki Warszawskiej – „Kto wymyślił tabliczkę mnożenia?”

Krzyżanowice » Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach
przystąpiła do akcji informacyjno-edukacyjnej #WIRUSOOCHRONA. W ramach tej akcji 109 uczniów klas I-III wzięło
udział w #Lekcji higieny. W celu zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz
podczas epidemii koronawirusa
nauczyciele wspólnie z uczniami omówili różnice pomiędzy
wirusem grypy i koronawirusem. Aby wzbogacić ich wiedzę
nauczyciele wyświetlili “Bajkę
o Wirusie. Wspólnie przeczytali bajkę “O antykoronawirusowych Świętach Wielkiej Nocy
w Krainie Pollandii”. Uczniowie
utrwalili sobie, w jaki sposób
przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej. Zwrócili
uwagę na to, jak dbać o swoje
zdrowie, m.in. poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia
oraz dostosowanie ubrań do warunków pogodowych, aby zapobiegać zachorowaniom. W celu
utrwalenia prawidłowego mycia
rąk uczniowie umyli ręce wspól-

nie z nauczycielem stosując się
do wskazówek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyrabiając
w ten sposób nawyk dbania o higienę rąk. Uczniowie wykonali
model koronawirusa i przyozdobili nim gazetki klasowe.
Po lekcji higieny uczniowie
otrzymali zadanie domowe do
rozwiązania wspólnie z wszystkimi członkami rodziny. Wszystkie prace zostały zebrane i wy-

wieszone na gazetkach klasowych. Dodatkowo rodzice otrzymali informację o przystąpieniu
do akcji informacyjno-edukacyjnej #WIRUSOOCHRONA,
z dołączonymi prezentacjami
multimedialnymi. Na głównym
korytarzu nauczyciele przygotowali gazetkę tematyczną podsumowującą akcję #WIRUSOOCHRONA.

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
półki

LEKTURY NA JESIENNE DNI

Jesień pokazała się już w całej krasie. Wieczory coraz dłuższe,
poranki coraz zimniejsze, pogoda często krzyżuje plany, sprawia,
że więcej czasu spędzamy razem z dziećmi w domu. Po aktywnym lecie, przychodzi tęsknota za domem, ciepłym kocem, kubkiem herbaty i dobrą książką. Jeśli szukacie czytelniczych inspiracji zapraszam do dzisiejszych polecajek. dzięki którym nawet najbardziej pochmurne dni
nie będą nikomu straszne.

Ocalisz życie, może swoje własne. Opowiadania zebrane
Flannery O’Connor
Ocalisz życie, może swoje własne. Opowiadania zebrane to zbiór opowiadań
Flannery O’Connor zawierający również utwory niewydane dotąd po polsku.
Autorka opisuje w nich świat dobrze sobie znany – w Georgii, na południu USA,
spędziła prawie całe życie. Lekko, z prostotą i pewną dozą groteski pisarka
kreśli przejmujące losy postaci, które miotają się w nieprzyjaznym świecie.
Sam tytuł mówi wiele o tych świetnych nowelach – nawet gdy człowiek dąży ku temu, by być dobrym, poczucie własnej obcości, które przychodzi do
niego z zewnątrz, nie pozwala mu na to. Ludzie są tu sobie obojętni, wrodzy; zbrodnia i śmierć
stanowią element codzienności. Zastanawia los dzieci, pozostawionych samopas lub osieroconych przez rodziców. Mali bohaterowie zaglądają do miejscowych muzeów osobliwości niczym
pod podszewkę życia, odkrywają nikczemny świat dorosłych. Niezrozumienie jego prawideł
miesza się z pojęciem grzechu i strachem przed karą Bożą, które kiełkują w dziecięcych umysłach. Utwory zostały ułożone w kolejności ich powstawania, a wydanie opatrzone jest przedmową Roberta Giroux, legendarnego amerykańskiego wydawcy i redaktora, przyjaciela O’Connor.

Magiczny słoik – Lara Williamson

Maciek nie chce iść do nowej szkoły. Chciałby móc cofnąć czas i odwrócić
wszystko, co się w jego życiu ostatnio przytrafiło. O przyjaźń chłopca walczy
Malina, koleżanka z nowej szkoły. Próbuje wszystkiego, by zyskać sympatię
Maćka, ale na próżno. Pewnego razu Malina wręcza koledze magiczny słoik… I wtedy wszystko się zmienia. Magiczny słoik to przejmująca i krzepiąca historia o tym, że nie zawsze warto bać się nowych rzeczy.

Trojaczki w górach – Nicole Lambert

„Widziałaś, mamo?! Ale to... olśniegające!”
Niebo jest takie niebieskie, śnieg tak błyszczy, restauracje wysoko w górach takie kuszące, z fondue z roztopionego w rondelku sera i ciastem z borówkami… W książce aż się roi od zabawnych sytuacji i pytań. Co się robi ze śniegiem, kiedy nadchodzi lato? Czy z armatek
śnieżnych strzela się do narciarzy? Nie brakuje też nieporozumień, gdy
na przykład mama mówi: „Patrzcie, wszędzie śnieżna szata!”, a Trojaczki dochodzą do wniosku, że w górach jest śnieżny szatan… Książki z serii
Trojaczki Idealne jako pierwszy komiks.

Córka fałszerza – Joanna Jax

Pierwsza część opowieści o grupie ludzi, których młodość przypada na
burzliwe czasy schyłku Republiki Weimarskiej i początku istnienia III
Rzeszy. Joanna Jax, autorka poczytnych sag, proponuje nam napisaną z rozmachem historię o powstaniu III Rzeszy, jej związkach z okultyzmem i żądzy władzy tak wielkiej, że doprowadza do najokrutniejszej
wojny w dziejach ludzkości i tragedii milionów istnień. Młoda Żydówka
o niezwykłym talencie malarskim, policjant usiłujący zachować prawość
w okrutnych czasach, majętny mężczyzna zarażony ideą nazizmu i człowiek ogarnięty ezoterycznym szaleństwem to bohaterowie powieści, którzy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy nadchodzą rządy
Hitlera, żadne z nich nie spodziewa się, że właśnie narodziło się czyste zło.

Myśl
Martw się, co inni ludzie o tobie myślą,
a zawsze będziesz ich więźniem.
Lao Tzu

Uśmiechnij się
Studenci chcą wrócić z imprezy do akademika taksówką, zatrzymują więc jedną.
- Szefie, za dyszkę do akademika da radę?
- Oj ciężko.
- A za trzy, cztery?
- Dobra, wsiadajcie.
Po paru minutach taksówka zatrzymuje się pod akademikiem.
Jeden ze studentów mówi:
- No to chłopaki, trzy-cztery: DZIĘ..KU..JE..MY!!!

Młody agronom ogląda sad i poucza właściciela:
Pan ciągle pracuje starymi metodami. Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, gdyż zawsze zbierałem z niego gruszki

Organizowane są przejażdżki łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów.
- To strasznie dużo - dziwi się zbulwersowany turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził!
- Nie dziwię się, przy takich cenach!

W restauracji rodzina posila się promocyjnym obiadem. Zostaje sporo resztek i ojciec
prosi kelnera:
- Czy może pan mi zapakować te resztki? Wzięlibyśmy dla pieska...
- Hura - krzyczą dzieci - będziemy mieli pieska.

Mąż rano patrzy w lustro i mówi do żony:
- Co sobie pomyślałaś wczoraj, jak przyszedłem pijany do domu z tym sińcem?
- Jak przyszedłeś, to go jeszcze nie miałeś.


Panna z Bajki – Katarzyna Michalak

„Panna z Bajki” to uroczy, zaskakujący i romantyczny powrót autorki! Hania Ruczaj ma dwie wielkie miłości: pisanie scenariuszy filmowych oraz
uroczy, wtulony w zieleń lasu domek, który nazwała Bajką. To w nim chroni się przed światem. I w nim stara się zapomnieć o wydarzeniach sprzed
dwóch lat. Tam też niczym huragan odwiedzają ją dwie ukochane przyjaciółki. Magda jest asystentką znanego reżysera i nie ma dla niej rzeczy
niemożliwych. No, może jest jedna… wyznanie szefowi, że od lat się w nim
kocha. Lena natomiast potrafi uwieść każdego mężczyznę i zawiązać niejedną intrygę, ale nikomu się nie przyzna, że w głębi serca marzy o prawdziwej miłości. Gdy przyjaciółki wpadają na genialny plan ziszczenia marzeń
Hani o realizacji scenariusza filmowego, nie wiedzą jeszcze, że zapoczątkują lawinę miłosnych
wydarzeń. Będzie wesoło! I romantycznie! Dopóki przeszłość nie zapuka do drzwi dziewczyny…
Nic nie jest ważniejsze od szczęścia tych, których się kocha.

Schronisko w Podgórowie – Tekieli Joanna

Ewa i Mariusz to małżeństwo z prawie dwudziestoletnim stażem. W ich
związek wkradła się rutyna, oboje mają wrażenie, że się od siebie oddalili. Pod wpływem znalezionego w sieci ogłoszenia decydują się na prawdziwą życiową rewolucję: sprzedają mieszkanie w mieście i kupują stare
schronisko w maleńkiej miejscowości Podgórowo. Wydaje im się, że największą trudnością będzie przystosowanie się do nowych, dość surowych
warunków życia oraz przedłużające się remonty, ale los szykuje dla nich
wyzwania, których nie przewidzieli…
Powyższe opisy pochodzą od wydawcy
Cecylia Kogut

Liczba miesiąca
13.500.000,00 zł

Gmina Krzyżanowice pozyskała na przebudowę basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie

