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Orkiestry dęte zagrały w Tworkowie

Tworków » Niedzielne popołudnie rozbrzmiewało w Tworkowie wieloma znamienitymi
przebojami, a pogoda sprzyjała relaksowi na świeżym powietrzu – wszystko za sprawą
III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych.
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Muzyka nie zna granic
Krzyżanowice » Po raz drugi
w pięknej scenerii ogrodu przy
Różanym Pałacu w Krzyżanowicach – niegdyś własności Lichnowskich, obecnie Dom Pomocy
Społecznej prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek – odbył się koncert poświęcony pamięci Beetovena
i Liszta, tym razem w wykonaniu Symfonicznej Orkiestry
Kameralnej Państwowej Szkoły
Muzycznej w Opolu, którą prowadził Hubert Prochota.
Majowe koncerty cieszą
się dużym zainteresowaniem,
a wśród słuchaczy jest wielu melomanów przyjeżdżających specjalnie na to wydarzenie spoza terenu naszej gminy.
Tak również było i w tym roku,
i mimo deszczowej pogody nie
zabrakło słuchaczy.
Koncert pn. „Muzyka nie zna
granic” rozpoczął się Marszem
Imperialnym z filmu Gwiezdne
Wojny. Potem były kolejne utwory muzyki filmowej m.in. Różowa Pantera, Lawrenc z Arabii,
Rio Bravo, New York, New York
oraz składanka niezapomnia-

nych przebojów zespołu The
Beatles. Słuchacze dziękowali
artystom owacjami na stojąco.
Oficjalna część uroczystość
rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod tablicami upamiętniającymi pobyt światowej sławy
kompozytorów w Krzyżanowicach. W tym roku, 30 maja, przy
pałacu Lichnowskich zebrali się
przedstawiciele gmin partnerskich: węgierskiej Ratki, czeskich gmin Hać, Piszt i Szylerzowice, miasta Bogumin oraz
liczni goście, w tym parlamentarzyści, władze gminy, powiatu
i województwa, przedstawicie-

le organizacji społecznych oraz
mieszkańcy gminy. Po raz pierwszy do Krzyżanowic przyjechała
delegacja z zaprzyjaźnionej rumuńskiej gminy Beltiug.
Majowy koncert „Muzyka nie
zna granic” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
RP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 20072013 „Przekraczamy granice”.
(tb)
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
jest spółką strategiczną dla
polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.
Obecnie Spółka rozpoczyna
realizację kluczowego projektu inwestycyjnego jakim jest
Interkonektor Polska-Czechy,
w ramach którego powstanie
gazociąg wysokiego ciśnienia
o długości ok. 54 km i średnicy
1000 mm, tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz stacja pomiarowa w miejscowości Owsiszcze. Trasa gazociągu będzie
przebiegała przez teren województwa opolskiego w gminach
Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek oraz województwa śląskiego
w gminach Rudnik, Pietrowice
Wielkie, Racibórz, Krzanowice
i Krzyżanowice.

Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską i Czechami, które
umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu w
Europie Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projektowana
inwestycja objęta jest Ustawą
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu
(zwaną „Specustawą”) – Dz. U.
z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami.
Gminy, na terenie których
będzie zlokalizowany gazociąg,
uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości
w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego
na terenie danej gminy. Będzie

to kwota regularnie wpływająca
do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby
społeczności lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są
prowadzone z zastosowaniem
nowoczesnych technologii i
systemów zabezpieczeń oraz
z poszanowaniem środowiska
naturalnego i praw wszystkich
interesariuszy.
Ponadto Interkonektor Polska-Czechy będzie stanowił
ważny element gazowego Korytarza Północ-Południe. W październiku 2013 roku Komisja Europejska przyznała inwestycji
status „Projektu o znaczeniu
wspólnotowym”(PCI), natomiast w listopadzie 2014 roku
projekt został zakwalifikowany
do unijnego dofinansowania w
zakresie prac projektowych w
ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”( CEF
– Connecting Europe Facility).
Więcej informacji o inwestycji oraz znaczeniu statusu PCI
znajduje się zakładce oraz w
broszurze poświęconej projektom PCI, które są dostępne na
stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/).
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Orkiestry dęte zagrały
w Tworkowie
Tworków » Niedzielne popołudnie rozbrzmiewało w Tworkowie wieloma znamienitymi
przebojami, a pogoda sprzyjała relaksowi na świeżym powietrzu – wszystko za sprawą
III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych. 21 czerwca
na scenie przy Centrum Kultury zagrało sześć orkiestr: Dechovy Orchestr Akordanka Stonava, Orkiestra Dęta Gminy
Bestwina z/s w Kaniowie, Dechovy Orchestr ZUS Vratimov,
Orkiestra Dęta Wilamowice, Orkiestra Gminy Gorzyce i Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice.
Każda miała do dyspozycji pół
godziny, by zaprezentować się
z jak najlepszej strony i trafić
w upodobania muzyczne słuchaczy. Z tym nie było problemu,
bo repertuar był urozmaicony
– od „dechovki” i marszów po
muzykę rozrywkową i filmową.
Orkiestrom dętym zazwyczaj
towarzyszą mażoretki. Nie zabrakło ich również na festiwalu.
Swoje układy taneczne pokazały
formacje tworkowskiego zespołu Uśmiech.
Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych miał formułę konkursu. Zanim orkiestry
zaprezentowały się w Tworkowie, od rana w Domu Kultury
K3 w Boguminie odbywały się
przesłuchania. Jury w składzie:
profesor Stanisław Śmietana
– przewodniczący, dr Milan Bystroň, Bernard Turek – członkowie jury, wyłoniło zwycięzców.

I miejsce

• Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice

II miejsce

• Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z/s w Kaniowie
• Dechovy Orchestr ZUS Vratimov

III miejsce

• Orkiestra Dęta Wilamowice
Dyplomy, puchary i nagrody
podczas popołudniowego koncertu wręczali jurorzy oraz dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek i wójt gminy Grzegorz
Utracki.
Organizatorem III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych był Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu
i Turystyki. Impreza została sfi-

nansowana przez gminę Krzyżanowice oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ
SYSTEM S.A.
(tb)

Festiwal folkloru i jubileusz zespołu

Tworków » Podczas festynu w
Tworkowie, połączonego z Transgranicznym Festiwalem Tańca
Ludowego, świętowano jednocześnie jubileusz 25-lecia DFK
i 20-lecia zespołu Tworkauer Eiche (Tworkowskie Dęby). Uroczystości odbyły się w sobotę 20
czerwca. Rozpoczęła je uroczysta
Msza św. w intencji jubilatów odprawiona w kościele parafialnym.
Po południu barwny orszak
zespołów i gości przemaszerował ulicami Tworkowa na plac
przy Centrum Kultury, gdzie widzowie oglądali muzyczno-taneczne show w ramach Trans-

granicznego Festiwalu Tańca
Ludowego. Wystąpiły czeskie
zespoły folklorystyczne Vlašanky z Bogusławic i Srubek ze
Szczepankowic. Zaśpiewał Zespół Dziecięcy i Chór Żeński
DFK z Tworkowa.
Niezapomniany pokaz kunsztu tanecznego zademonstrowali tancerze zespół Tworkauer Eiche. Podczas jubileuszowego występu zaprezentowały
się wszystkie grupy taneczne.
Na tę niezwykle udaną im-

prezę gmina Krzyżanowice
i GZOKSiT w Tworkowie pozyskały unijne pieniądze, pisząc
wniosek o dofinansowanie i realizując projekt.
Wśród osób, które złożyły
gratulacje i życzenia był wójt
gminy Grzegorz Utracki, który przekazał Tworkauer Eiche
czek na 2,5 tys złotych. Gratulacje i dyplomy dla działaczy DFK
Tworków składali przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowego zarządu DFK.

Na jubileusz tworkowskiego DFK i zespołu przyjechali
przedstawiciele zespołu folklorystycznego Trachtenverein
Mangfaltaler z Kolbermoor oraz
potomek ostatnich właścicieli
tworkowskiego zamku hrabia
Wilhelm Saurma von Jeltsch.
Projekt „Transgraniczny Festiwal Tańca Ludowego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy Granice”.
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Rajd Rowerowy

KRÓTKO
1 czerwca 2015

Partnerskich Gmin

W Urzędzie Marszałkowskim w
Katowicach wójt gminy Krzyżanowice wraz z zastępcą i kierownikiem Referatu Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz prezesem
Spółki Górna Odra uczestniczyli
w spotkaniu na temat aglomeracji Racibórz.

3 czerwca

Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez
Urząd Marszałkowski dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

9 czerwca

W Urzędzie Gminy odbyła się
Rada Społeczna SP ZLA, na której przedstawiono między innymi sprawozdanie finansowe.
Wójt gminy gościł na spotkaniu
KERiI z okazji Dnia Matki i Ojca w Tworkowie i złożył seniorom życzenia.

10 czerwca

Podczas spotkania zorganizowanego przez KERiI w Krzyżanowicach z okazji Dnia Matki
i Ojca wójt złożył wszystki seniorom życzenia.

11 czerwca

W Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie zastępca wójta Grzegorz Swoboda uczestniczył w spotkaniu dotyczącym
możliwości pozyskania dotacji
na budowę hali sportowej.
Wójt gminy uczestniczył w uroczystym pożegnaniu starszaków w Przedszkolu w Bieńkowicach.
W Konsulacie Niemieckim
w Opolu odbyło się spotkanie,
w którym uczestniczył wójt gminy Grzegorz Utracki.

Partnerskie spotkanie na sportowo
Krzyżanowice » W poniedziałek 1 czerwca na boiskach
wielofunkcyjnych przy szkole
w Krzyżanowicach miały miejsce międzynarodowe rozgrywki sportowe – turniej piłki nożnej, turniej unihokeja i turniej
piłki siatkowej. W rozgrywkach
wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach oraz
uczniowie ze szkoły w Śmiłowicach.
Zawody zostały zorganizowane w ramach utrzymania
trwałości projektu pn. „Lato
w Krzyżanowicach (PL), zima
w Śmiłowicach (CZ) rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013.
Polska część projektu obejmowała budowę boisk wielofunkcyjnych w Krzyżanowicach
oraz rozbudowę Wiejskiego

13 czerwiec

Pierwszy Rajd Rowerowy Partnerskich Gmin: Szylerzowice,
Piszcz, Hać oraz Krzyżanowice. Organizatorem pierwszego
rajdu była gmina Szylerzowice.
Warto nadmienić, że nie zawiodła polska grupa cyklistów, licząca
prawie 70 osób, wraz z wójtem
Grzegorzem Utrackim i kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Anną Krzykałą.

W Zabełkowie odbył się Turniej

Las, Landek Park, gdzie przy
Muzeum Górnictwa był pierwszy postój, a następny przy bunkrach w Darkowicach. Stamtąd
rowerzyści wrócili do ośrodka
sportowego w Szylerzowicach,
gdzie na strudzonych cyklistów
czekał gorący posiłek i zimne
napoje.
To pierwszy z rajdów rowerowych, jakie zaplanowano na
spotkaniu przedstawicieli gmin
partnerskich, podczas którego
ustalano harmonogram wspólnych imprez. Kolejne rajdy będą
miały miejsce co roku w innej
gminie, o czym poinformujemy
na łamach naszej gazety oraz
na stronie internetowej gminy
Krzyżanowice.
(tb)

Adam Rogalski i Maciek Krężel
przybliżyli temat Światowych
Dni Młodzieży, dzięki czemu
na sesji zrodził się pomysł akcji
,,Bilet dla brata”. Podczas tegorocznego Jarmarku na granicy
w Chałupkach przedstawiciele
rady sprzedawali na specjalnym
stanowisku gadżety związane
ze ŚDM. Z racji tego, że wydarzenie to odbędzie się w przyszłym roku, radni kończący kadencję mają nadzieję, że ich koledzy z nowej MRG będą kontynuować ten pomysł.
Mimo, że obecna rada kończy kadencję, podjęła również
temat tegorocznego zorganizo-

wania festiwalu rockowego na
podsumowanie wakacji.
Młodzi radni podziękowali za współpracę oraz pomoc
w realizacji pomysłów i inicjatyw wójtowi gminy Grzegorzowi Utrackiemu, przewodniczącemu rady Brunonowi Chrzibek
i opiekunce Młodzieżowej Rady
Gminy Gabrieli Jendrzejczyk.
Natomiast wójt i radni życzyli,
aby młodzież nie zatraciła swojej aktywności społecznej, bo
być może to oni w przyszłości
będą angażowali się w sprawy
naszej gminy.

podsumowała swoją pracę

Zastępca wójta Grzegorz Swoboda wziął udział w Forum
Nowej Gospodarki połączonego z II Samorządowym Forum
Województwa Śląskiego w Katowicach. Tematem była między innymi energia odnawialna
i bezpieczeństwo energetyczne.

W Raciborzu odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia Samorządu Terytorialnego, w których udział
wzięła skarbnik gminy Danuta
Biczysko.

Szylerzowice » Pierwszy
Rajd Rowerowy Partnerskich
Gmin: Szylerzowice, Piszcz,
Hać oraz Krzyżanowice już
za nami. Pogoda dopisała, frekwencja również. Warto nadmienić, że nie zawiodła polska
grupa cyklistów, licząca prawie
70 osób. W rajdzie uczestniczył
wójt gminy Grzegorz Utracki
i Anna Krzykała, kierownik referatu gospodarki przestrzennej.
Organizatorem pierwszego
rajdu, który odbył się 13 czerwca, była gmina Szylerzowice. Na
rozpoczęcie imprezy gospodarze przygotowali dla wszystkich
kawę i kołocz.
Trasa rajdu biegła po leśnych i polnych ścieżkach i wiodła z Szylerzowic przez Czarny

Młodzieżowa Rada Gminy

12 czerwca

Wójt Grzegorz Utracki uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe
w Raciborzu na temat zarządzania i funkcjonowania szpitali na
przykładzie partnerskiego powiatu Märkischer w Niemczech.

Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach w tym budowę Skate Parku wraz z oświetleniem i zamontowaniem monitoringu. Czeski partner rozbudował zaplecze istniejącej hali
sportowej.
(tb)

Krzyżanowice » Uczniowie
należący do Młodzieżowej Rady
Gminy Krzyżanowice 23 czerwca br. spotkali się na ostatnim
posiedzeniu. Było to podsumowanie piątej kadencji młodych
radnych, którzy w 2013 roku
zostali wybrani przez swoich
rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych
w szkołach. W skład rady kadencji 2013-2015 weszło 16 uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy
Krzyżanowice. Przewodniczącą
została Gabriela Płaczek, wiceprzewodniczącą Oliwia Lipiec,
sekretarzem Simona Kamczyk. Pozostali radni: Aleksandra Barcz, Zofia Lasak, Larysa
Jóźwiak, Karol Świerczek, Mirela Derkowski, Zuzanna Walesiewicz, Carmen Janik, Sebastian
Krzyżok, Aron Bulenda, Karoli-

na Minkina, Maciej Furtok, Weronika Krupa, Wiktoria Pietrasz.
Na swojej ostatniej sesji młodzież rozmawiała o tym jakie
przedsięwzięcia udało się zrealizować. W czasie piątej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy
odbyło się 7 sesji. Średnia frekwencja wynosiła 80%. Na spotkaniach poruszano ważne tematy, przede wszystkim takie, które dotyczyły młodzieży w gminie
Krzyżanowice. Podczas spotkań
nie zabrakło dyskusji między
radnymi, szczególnie na sesji,
której tematem było spędzanie
wolnego czasu przez młodzież
na terenie gminy Krzyżanowice. Radni wymieniali miejsca
spotkań, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, rozmawiali na temat oczekiwań swoich i swoich
rówieśników. Na sesji zrodził się
pomysł zorganizowania koncer-

tu dla młodzieży. Pomysł ten został zrealizowany, jako projekt
z dofinansowaniem unijnym, 28
sierpnia 2014 roku, na zakończenia wakacji. W koncercie
rockowym pod ruinami zamku
wystąpiły zespoły młodzieżowe,
a gwiazdą wieczoru był zespół
Tabu. Młodzieżowa Rada bardzo zaangażowała się w to wydarzenie.
Na sesje młodzi radni zapraszali też gości. W drugiej sesji
uczestniczył katecheta ZSO
w Bieńkowicach Marcin Jędorowicz, który wygłosił krótką
prelekcję na temat wolontariatu
w szkołach. Radni dyskutowali
o formami pomocy charytatywnej oraz jak działają w swoich
szkołach. Na sesji postanowili,
że przeprowadzą zbiórkę słodyczy dla dzieci z DPS ,,Różany Pałac” w Krzyżanowicach.
Na kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice gościli: ojciec Jan
Koczy – pochodzący z Rudyszwałdu misjonarz, przebywający
w Ekwadorze, ks. Adam Rogalski oraz wolontariusz Maciek
Krężel – osoby zaangażowane
w organizację Światowych Dni
Młodzieży, które odbędą się
w przyszłym roku w Krakowie.
Ojciec Jan Koczy opowiedział
o pracy z dziećmi w Ekwadorze,
o swojej fundacji. Zachęcał do
wolontariatu i zaprosił do odwiedzania go w Ekwadorze. Ks.

(gp)
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OFERTA PRACY I PRAKTYKI
W STUDIO SZTUKI FRYZJERSKIEJ
„LUIZA” TWORKÓW

Jeśli twoim marzeniem jest pracować lub uczyć się
w prężnym salonie, wśród profesjonalistów, ludzi pełnych pasji
– to czekamy właśnie na Ciebie.
Pragniemy otaczać się osobami, które nie boją się nowych wyzwań,
głodne są wiedzy i chętnie się uczą.
Są świadomi tego, że aby osiągnąć sukces, konieczna jest ciężka praca.
Aktualnie poszukujemy:
• fryzjerów (stylistów fryzur)
• uczniów
• stażystów
• kolorystów, asystentów

Kontakt na recepcję:

32 419 61 21
(w poniedziałki do południa)
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VII SESJA RADY GMINY

Na sesji 28 maja radni zatych wydatkach 759.247,00 zł
twierdzili sprawozdanie finanw 2014 r.,
sowe gminy Krzyżanowice za • budowa suchego zbiornika
2014 r. i jednogłośnie udzielili
przeciwpowodziowego Z-3
absolutorium wójtowi gminy
w Owsiszczach dofinansoGrzegorzowi Utrackiemu.
wana z WFOŚiGW w KatowiWójt w swoim przemówieniu
cach w wysokości 91.500,00 zł
podziękował wszystkim radnym,
– przy całkowitych wydatkierownikom jednostek organikach 194.603,39 zł w 2014 r.,
zacyjnych za współpracę i po- • projekt „Ocalić od zapomniemoc dodając, że dobra realizacja
nia” (Festiwal kultury śląbudżetu to zasługa wielu osób.
skiej – festiwal orkiestr dęDzięki racjonalnemu gospodatych, połączony z wyborarowaniu finansami publicznymi
mi miss 15) dofinansowany
można było w 2014 r. wykonać
z Urzędu Marszałkowskiewiele zadań. Wójt gminy podgo z Krajowej Sieci Obszakreślił, że taki zakres inwestyrów Wiejskich w wysokości
cji udało się zrealizować dzięki
39.750,00 zł,
dofinansowaniu ze środków kra- • modernizacja kotłowni wraz
jowych i unijnych, które z sukcez montażem instalacji solarsem udaje się gminie pozyskać.
nej w przedszkolu w Zabełkowie (59.247,07 zł) planoNAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
wane do dofinansowania
(jako refundacja poniesioDOFINANSOWANE ZE
nych wydatków) w 2015 r.
ŚRODKÓW KRAJOWYCH
• odbudowa drogi gminnej
z WFOŚiGW w Katowicach.
– sięgacza ul. Odrzańskiej
w Krzyżanowicach dofinan- NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
sowana z budżetu państwa DOFINANSOWANE ZE
w ramach podziału środków ŚRODKÓW UNIJNYCH
na usuwanie skutków klęsk • projekt „Kultura, rekreacja
żywiołowych w wysokości
i sport na pograniczu cze207.028,00 zł, (koszt realizasko-polskim” – boisko przy
cji zadania 208.827,81 zł),
ZSO Chałupki (realizowa• przebudowa nawierzchni
ny z POWT) przy wydatdrogi polnej Tworków-Hajkach 235.819,57 zł w 2014 r.
kowiec – dofinansowana
(całkowita wartość inwez Funduszu Ochrony Grunstycji 436.298,81 zł – wytów Rolnych w wysokości
datki częściowo poniesio205.961,00 zł, (koszt realizane w poprzednich latach)
oraz 43.343,95 zł na działacji zadania 621.404,60 zł),
• dokumentacja geologicznia miękkie w 2014 r., zgodno-inżynierska na realizanie z harmonogramem część
cję zadania „Stabilizacja
działań miękkich (43.000 zł)
i zabezpieczenie osuwiska
jest przewidziana do realiw centrum Krzyżanowic”
zacji w 2015 r.,
– dofinansowana z budżetu • projekt „Doposażenie plapaństwa w ramach podziału
cu zabaw w Krzyżanowicach
środków na usuwanie skuti historyczne warsztaty bajków klęsk żywiołowych w wykowe” realizowany z PROW
sokości 43.665,00 zł – (koszt
– całkowita wartość projektu
realizacji dokumentacji
18.256,55 zł,
• projekt z PO IG „Przeciw43.665,00 zł),
• termomodernizacja Przeddziałanie wykluczeniu cyszkola w Bieńkowicach – dofrowemu” (część inwestyfinansowana z WFOŚiGW
cyjna + działania miękkie)
w Katowicach (dotacja
2.212.220,89 zł w 2014 r.,
– 101.650,00 zł + pożyczka • projekt „Budowa ścieżki ro125.212,00 zł) przy całkowiwerowej Hać (CZ)-Krzyża-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

nowice (PL)”, (część inwestycyjna + działania miękkie) – realizowany z POWT
- 872.231,16 zł w 2014 r.,
projekt „Transgraniczna
spartakiada – Orlik Tworków” – bieżnia, skocznia
i trybuny + działania miękkie, realizowany jako Mikroprojekt Euroregionu Silesia
(POWT) – całkowita wartość
projektu 233.929,04 zł,
projekt „Park rekreacyjny
w Krzyżanowicach” realizowany z POWT – całkowita
wartość projektu 42.077,73 zł,
projekt „Fitnes park w Tworkowie” realizowany z POWT
– całkowita wartość projektu
43.061,72 zł,
projekt „Stworzenie plenerowego muzeum czarnego
dębu” realizowany z POWT
– całkowita wartość projektu
40.028,31 zł,
projekt „Wykonanie wirtualnej panoramy Gminy Krzyżanowice i czeskich partnerów” realizowany z POWT
– całkowita wartość projektu
50.790,00 zł,
projekt „Comenius – Uczenie się przez całe życie”
(ZSO Tworków 25.397,96 zł,
ZSO Chałupki 38.026,90 zł,
ZSO Bieńkowice 49.999,91 zł),
projekt „Gmina Krzyżanowice w alternatywnym brzmieniu – organizacja koncertu
rockowego” realizowany
z POWT – całkowita wartość
projektu 23.256,08 zł,
projekt „Ginące zawody
i profesje pogranicza” – realizowany jako Mikroprojekt
Euroregionu Silesia (POWT)
– wartość wydatków w 2014 r.
19.024,84 zł,
projekt z PO KL „Twoja szansa – program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice” – wartość wydatków
w 2014 roku (135.768,85 zł),
projekt „Doposażenie placu zabaw w Krzyżanowicach
i historyczne warsztaty bajkowe” – realizowany z POWT
– całkowita wartość projektu
18.256,55 zł,

INWESTYCJE I REMONTY
w gminie Krzyżanowice

„Remonty istniejących oraz
zabudowanie nowych krat i kratek ściekowych przy drogach
gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów” a także
„usuwanie awarii na drogach
gminnych” to zadania jakie
gmina realizuje co roku. Prace wykonywać będzie Zakład
Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych i Remontowo-Budowlanych ROLES z Tworkowa, który
wygrał ogłoszone zaproszenia
do składania ofert. Pierwsze remonty zostały wykonane: Chałupki ul. Bogumińska, Polowa,
i Mickiewicza, Krzyżanowice,
Zabełków ul. Rymera, Nowa

Wioska ul. Wrzosowa, Tworków
ul. Weltzla, Bieńkowice ul. Niwkowa, Rzemieślnicza i Szkolna,
Owsiszcze ul. Woj. Polskiego,
Bolesław ul. Środkowa. Awarie zostały usunięte w Krzyżanowicach ul. Mickiewicza,
w Bieńkowicach ul. Rzemieślnicza, w Tworkowie ul. Długa
i ul. Jana, Chałupki ul. Mickiewicza, Owsiszcze ul. Wojska Polskiego i Pandek.
Firma EKOLAND z Zabełkowa przeprowadziła roboty
związane z wykonaniem odwodnieni ul. Zagumnie w Zabełkowie. Koszt zadania wyniósł
25.974,13 zł.
Wykonawcą robót związa-

nych z przebudową chodnika
przy ul. Rzemieślniczej w Bieńkowicach była firma FHU KOLOS z Tworkowa. Koszt zadania
to 42.915,04 zł.
Firma ROLES z Tworkowa
zakończyła roboty związane
z przebudową chodnika przy
ul. Szkolnej w Bieńkowicach.
Koszt robót wyniósł 92.735,07 zł.
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Arkadiusza Kühn
z Krzyżanowic zakończyło
prace związane z przebudową
chodnika przy ul. Bogumińskiej
w Chałupkach. Koszt robót wyniósł 52.952,39 zł.
Firma ROLES z Tworkowa zakończyła prace związa-

• projekt „Przyjazne pogranicze – system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń” – realizowany
z POWT – całkowita wartość
projektu (99.230,84 zł),
• zakończono projekt „Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej
w ramach POWT 2007-2013”
(wykonanie trybun na boisku w Krzyżanowicach i przy
skate parku w Chałupkach
– część inwestycyjna zrealizowana w 2013 r.) poprzez
realizację działań miękkich
– przy wydatkach 20.235,33
w 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
WYKONANE ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH

• przebudowa ul. Moniuszki
w Krzyżanowicach I etap
(440.283,63 zł),
• przebudowa ul. Nowej
w Roszkowie (339.999,99 zł),
• przebudowa ul. Polnej
w Rudyszwałdzie II etap
(287.827,97 zł),
• przebudowa ul. Rymera
w Zabełkowie (chodnik dla
pieszych) (42.915,04 zł),
• pr zebudowa chodnika
i parkingu przy ulicy Bogumińskiej w Chałupkach
(66.433,05 zł),
• wymiana 12 wiat przystankowych (67.947,66 zł),
• przebudowa ul. Wąskiej
w Tworkowie (92.735,07 zł),
• usunięcie usterek powstałych w trakcie termomodernizacji ZSO w Krzyżanowicach (127.388,80 zł),
• wymieniono źródło ciepła na
ekologiczne w ZSP Owsiszcze (56.088,00 zł),
• wniesiono wkład do PWK
Górna Odra – dotyczy wymiany sieci wodociągowej
wzdłuż ul. Pomnikowej i Raciborskiej w Bieńkowicach
(335.000 zł),
• zakupiono świetlne iluminacje świąteczne dla wszystkich sołectw (86.037,27 zł),
• odprowadzenie wód deszczowych w Roszkowie (53.687,27 zł),
• wzmocnienie konstrukcji wiaty w Chałupkach
(249.748,84 zł),
• modernizacje na obiekcie
LKS Tworków (45.954,83 zł),
• udzielono dotacji w łącznej kwocie 587.585,55 zł dla
mieszkańców gminy na rene z wykonaniem odwodnienia
ul. Granicznej w Owsiszczach.
Koszt robót wyniósł 34.814,34 zł.
Zakończone zostało pierwsze
koszenia około 280 tys. m2 traw
poboczy dróg gminnych oraz
miejsc wskazanych wraz z obróbką znaków drogowych pionowych, zbiórką oraz wywozem
na kompostownik. Wykonawcą
jest Zakład Usługowy Dawida
Studnic z Zabełkowa. Na wykonanie tych prac wydatkowano 29.149,77 zł.
Prowadzone są naprawy
cząstkowe nawierzchni dróg
gminnych. Wykonawcą robót
jest firma EKOLAND z Zabełkowa. Na te remonty zostało
przeznaczone 80.000 zł.
Trwają roboty związane z realizacją zadania p.n. „Przebudową ul. Moniuszki i Powstańców
Śląskich w Krzyżanowicach łączących drogę krajową DK 45
z droga powiatową DP 3511S”.
Zadanie jest współfinansowane
ze środków Narodowego Pro-

alizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
Udzielono również dotacji dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników
przy drogach powiatowych
(178.089,66 zł) – wartość wykonanych prac 370.634,04 zł, oraz
na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej ul. Raciborskiej w Bieńkowicach w ramach NPPDL” (449.398,86 zł)
- całkowita wartość inwestycji
1.795.945,73 zł.
Rok sprawozdawczy zakończył się wykonaniem dochodów
w wysokości 35.705.292,94 zł (tj.
101,79% planowanych dochodów), zaś wydatków w wysokości 36.179.094,55 zł (tj. 93,39% planowanych wydatków), czyli deficytem w wysokości 473.801,61 zł,
który został pokryty nadwyżką
z lat poprzednich.
Za pozytywną działalnością finansową gminy przemawia niski
stan zadłużenia. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość inwestowania w przyszłości. Stan
zadłużenia gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2014 r. wynosił
507.139,46 zł. W ciągu roku udało się również uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 109.894,95 zł zaciągniętej z WFOŚiGW w Katowicach
w 2012 r. na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji”.
Wójt zaznaczył, że realizacja budżetu gminy to nie tylko
inwestycje i remonty, to także
utrzymanie na odpowiednim
poziomie szkół i przedszkoli,
funkcjonowanie pomocy społecznej, zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, to także organizowanie i inicjowanie szeroko rozumianej działalności
kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej. To wiele innych przedsięwzięć – m.in.
dotacje z konkursów ofert dla
klubów sportowych, stacji CARITAS, kół emerytów. To również program ograniczania niskiej emisji, dotacje na usuwanie azbestu, dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej. Wszystkie
te działania podejmowane są
w celu poprawy jakości życia
naszych mieszkańców.
(tb)

KRÓTKO
Piłki Nożnej Juniorów o Puchar
Wójta Gminy.

14 czerwca

Na stawie Trzeciok w Tworkowie odbyły się doroczne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta
Gminy.

15 czerwca

W Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie z geologiem dotyczące
badania gleby pod kątem możliwości stworzenie przydomowych
oczyszczalni, w spotkaniu uczestniczył wójt gminy oraz kierownik
Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.

16 czerwca

Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Spółki Górna Odra.

17 czerwca

Wójt gminy uczestniczył w posiedzeniu Zarządu LGD Morawskie Wrota.
W Konsulacie RP w Ostrawie
odbyła się Konferencja Biznesu na temat współpracy gospodarczej Polski, Czech i Słowacji.
W konferencji uczestniczył wójt
gminy Krzyżanowice.

19 czerwca

Wójt Grzegorz Utracki wraz
z pracownikami komórki ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (E. Widera i M. Lukoszek)
uczestniczyli w konferencji n.t.
„Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w woj. Śląskim – dokonania i perspektywy”, która
odbyła się w Katowicach.

20 czerwca

Transgraniczny Festiwal Tańca
Ludowego połączony z jubileuszem 20-lecia zespołu tanecznego Tworkowskie Dęby oraz jubileuszem 25-lecia DFK Tworków.
IX Nocne Zawody Sportowo -Pożarnicze w Bolesławiu.

21 czerwca

III Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych w Tworkowie.

22 czerwca

Zastępca wójta Grzegorz Swoboda uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Subregionu Zachodniego. Tematem
gramu Przebudowy Dróg Lo- głównym było sprawozdanie
kalnych – Etap II Bezpieczeń- z działalności za 2014 r.
stwo – Dostępność – Rozwój.
Wykonawcą jest Przedsiębior- 23 czerwca
stwo Robót Drogowych z Ra- W Urzędzie Wojewódzkim wójt
ciborza. Koszt robót wyniesie Grzegorz Utracki wraz z kierownik Anną Krzykałą uczestni879.996,49 zł.
Firma EKOLAND z Zabeł- czył w spotkaniu dot. gazociągu
kowa przeprowadzi prace zwią- przemysłowego.
zane z przebudową ul. Szkolnej
w Owsiszczach. Koszt zadania W Urzędzie Gminy odbyła się
wyniesie 158.116,11 zł.
ostatnia, podsumowująca seGmina Krzyżanowice uzy- sja Młodzieżowej Rady Gminy
skała promesę z Ministerstwa Krzyżanowice V kadencji.
Administracji i Cyfryzacji na
usuwanie skutków powodzi 24 czerwca
w wysokości 530 tys. zł. Środki W Raciborzu odbyło się Zgroprzeznaczone są na odbudowę madzenie Fundatorów Fundacji
Rudowiny w Owsiszczach (wy- na rzecz Szpitala Rejonowego
konawcą będzie Przedsiębior- w Raciborzu, w imieniu wójta
stwo Robót Drogowych z Ra- gminy uczestniczył zastępca
ciborza – koszt robót wyniesie Grzegorz Swoboda.
361.265,11 zł) oraz odbudowę ul.
Kolejowej w Roszkowie (wyko- Podsumowanie drugiej edynawcą jest firma EKOLAND cji projektu Start Up, wręczez Zabełkowa – koszt zadania nie nagród i podziękowań dla
uczestników.
wyniesie 150.460,66 zł).
Opr. BG.
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ŻYCZENIA

Czerwony Kapturek, wilk,

dla Jubilatów i Jubilatki babcia i gajowy na festynie
Państwo Hildegarda i Ryszard Sbeczka z Owsiszcz 18
czerwca br. świętowali jubileusz
65-lecia ślubu, popularnie nazywany „żelaznymi godami”. Z tak
wspaniałej okazji, dostojnych jubilatów z życzeniami i bukietem
kwiatów odwiedzili wójt gminy
Grzegorz Utracki i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Dwulecki.
Szanownym jubilatom gratulujemy pięknej rocznicy i życzymy dalszych szczęśliwych lat
przeżytych w zdrowiu, radości
i szczęściu.
20 czerwca br. swoje 98. urodziny świętowała w gronie rodzinnym najstarsza mieszkanka Tworkowa Pani Franciszka
Wileczelek. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda
i zastępca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Dorota Dwulecki – wręczając bukiet kwiatów
złożyli najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym i lokalnej społeczności.

Hildegarda i Ryszard Sbeczka

Franciszka Wileczelek

Seniorzy na wycieczce
Dziarska grupa seniorów
zebrana,
autokarem na wycieczkę wyrusza z rana.
Kilkugodzinna podróż polskimi
drogami,
by olśnić nas Sandomierza
zabytkami.
(…) Potem do Kazimierza nad
Wisłą zmierzamy,
urokliwe miasteczko z przyjemnością zwiedzamy.
I stare zamczysko, Góra Trzech
Krzyży, i baszta wysoka,
zabytkowe kamienice na rynku
to artystów otoka.
Piękny Pałac Czartoryskich
z Sybilli świątynią,
te zabytki w Puławach nas nie
ominą.
A teraz czas relaksu w nałęczowskim basenie,
spróbować wszystkiego i poddać naszej ocenie.
Wodami zdrowia i miłości
pokrzepieni,
powoli wracamy do swoich
korzeni.
Do swoich rodzinnych domów
powracamy,
z wszystkimi uczestnikami się
żegnamy.
Organizatorom bardzo dziękujemy,
kolejny wyjazd już planujemy.

Maria Riedel
– uczestniczka wycieczki

Krzyżanowice » Czerwony
Kapturek, wilk i gajowy witali
dzieci na rodzinnym festynie,
a babcia rozdawała słodycze.
Rada sołecka w Krzyżanowicach postanowiła połączyć obchodzone niedawno Dzień Matki i Dzień Dziecka i zaprosić całe rodziny do wspólnej zabawy.
Najwięcej atrakcji czekało oczywiście na dzieci. Była dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy i różne gry. Na boisku przy
przedszkolu wóz bojowy i jego
wyposażenie zaprezentowała
miejscowa OSP i każdy mógł
zrobić sobie zdjęcia w środku
wozu strażackiego. Dzięki pokazom strażaków można też było
nauczyć się podstaw pierwszej
pomocy.
Na festynie rodzinnym nie
mogło zabraknąć występów
dzieci i młodzieży. W programie
artystycznym wystąpiły przedszkolaki, uczniowie ze szkoły
i dzieci ze świetlicy. Najpierw
widzowie zobaczyli przedstawienie „Calineczka” w wykonaniu najmłodszych. Starsze
dzieci i młodzież przygotowały
dla rodziców wiersze, piosenki
i pokazy taneczne.
Nie zabrakło też kulinarnych
atrakcji. Dużym „wzięciem” cieszyły się domowe ciasta, jak
również pflaum kuchen z pieca opalanego drewnem. Dzieci

Dwudniowy festyn rodzinny
same mogły przygotować sobie pizzę i upiec. Dzięki licznym rozpoczął się wieczorem w sosponsorom w loterii można by- botę, 6 czerwca, zabawą taneczło wygrać atrakcyjne nagrody. ną przy muzyce zespołu Prestige, a zakończył w niedzielę tańcami w rytm muzyki puszczanej
przez didżeja.
(tb)

Wolontariuszka z Ekwadoru

Cruz Cedeno rozmawialiśmy
w lutym przez Skype, wydawała się nieśmiała i nie wiedziała
co to zima i śnieg.
Martyna opowiadała o przepięknym, a zarazem biednym
Ekwadorze. Jako wolontariuszka odpowiadała na pytania młodzieży szkolnej.
W spotkaniu brała udział
jej mama, pani Karina Kurek,
która też już u nas była w 2012
r. Jest założycielką stowarzyszenia - Polonia Otwarte Okno,
które współpracuje z fundacją
Fu-shen Fu o. Jana Koczy. Na
koniec spotkania opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani
Monika Prusowska wraz członkami SU podziękowała za spotkanie i wręczyła słodki upominek. W spotkaniu wzięli udział
pani dyrektor szkoły Aleksandra Wawoczny, przewodnicząTworków: Dnia 2 czerwca w fundacji o. Jana Koczy, który ca Młodzieżowej Rady Gminy
ZSO w Tworkowie odwiedzi- wcześniej gościł u nas. Nasza Gabriela Płaczek, uczniowie
ła Martyna Kurek. To młoda szkoła zajęła się adopcją na od- klas 4-6 SP i gimnazjum oraz
dziewczyna, która po maturze ległość i dziewczynka, którą się nauczyciele. Serdecznie dzięwyjechała na 9 miesięcy do Kra- opiekujemy, przychodzi do fun- kuję wszystkim za udział i zaju Równika. Nie tylko zwiedziła dacji oraz bierze udział w za- angażowanie.
Anna Majer-Krupa
ten kraj, ale również pracowała jęciach. Z Roxaną Alexandrą

w ZSO w Tworkowie
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PRAJZSKA RELY
– czar starych samochodów

Dzień Dziecka
w Różanym Pałacu

Bieńkowice » Po raz kolejny przez gminę Krzyżanowice
przebiegała trasa międzynarodowego rajdu pojazdów zabytkowych z elementami jazdy konkursowej "Prajzska Rely"
zorganizowanego przez Auto
Moto Club Kravaře, Automotoklub Hlučín, Oldracing Club
Hlučín oraz Klub Vojenské Historie Hlučínsko.
W sobotę rano, 6 czerwca ponad 180 zabytkowych pojazdów,
samochodów i motocykli, wyruszyło spod zamku w Krawarzu na trasę, która wiodła przez
Zabrzeg, Dolny Beneszów, Kozmice, Hulczyn, Darkowiczki,
Wrzesinę, Piszcz, Owsiszcze,
Tworków, Bieńkowice, Bojanów,
Krzanowice, Chuchelną, Bolatice, Kobierzyce, z powrotem
na zamek w Krawarzu. W rajdzie wzięli udział czescy i polscy miłośnicy zabytkowych samochodów.
To już trzynasta edycja międzynarodowego rajdu pojazdów
zabytkowych "Prajzska Rely".
Jeden z punktów kontrolny rajdu ustawiono przy kuźni w Bieńkowicach. Stojące na parkingu
zabytkowe pojazdy wzbudzały
duże zainteresowanie, szczególnie te najstarsze.
(tb)

Krzyżanowice » Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach „Różany Pałac” prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy, które
opiekują się niepełnosprawnymi intelektualnie dziewczętami.
Każda podopieczna ma indywidualny plan wsparcia – mieszkanki spędzają czas na terapii
zajęciowej, na spacerach, słuchają muzyki i rozwijając swoje zainteresowania i drobne pasje. Siostry Franciszkanki oraz
opiekunki i terapeutki otaczają swoje podopieczne ciepłem,

dziewczęta oraz ich opiekunki
przedstawiły przepięknie przygotowany spektakl teatralny pt
,,Calineczka’’. Goście nie ukrywali wzruszenia podczas występów, nagradzając aktorki brawami. Siostry i pracownicy „Różanego Pałacu” codzienną pracą udowadniają, że podopieczne
mimo choroby to osoby pełnowartościowe, zdolne do twórczej
pracy, uczuć, marzeń.
Cały dzień upłynął w radosnej i świątecznej atmosferze.
(tb)

Warto czasem wyjść
POZA SZABLONY

W kwietniu miałam przyjemność uczestniczyć w bardzo ciekawej konferencji naukowej na
jednej z wrocławskich uczelni.
Tam, po raz pierwszy bliżej zapoznałam się ze stylem pracy
włoskich przedszkoli Reggio
Emilia. Zainspirowało mnie to
do przeniesienia małego fragmentu tego, co najbardziej podobało mi się w ich pracy – do
naszego przedszkola w Bieńkowicach…
Pedagogika Reggio nie jest
gotowym modelem do zastosowania. To intensywny dialog pomiędzy dzieckiem a dorosłym,
a co za tym idzie – inicjowanie
nowych pomysłów i zbieranie
doświadczeń. Stąd też nazywa
się ją „pedagogiką stawania się”
lub „pedagogiką jako projekt”.
Nauczyciele są otwarci na noSzylerzowice oraz pani Janie wa wiedzę i zmiany, przy czym
Navratovej – dyr. Przedszkola dobro dziecka jest zawsze punkw Szylerzowicach za gościnność, tem wyjścia i celem.
poczęstunek i możliwość wspólW oparciu o koncepcję pranego pobytu na nowym obiekcie cy włoskich przedszkoli Regsportowo-rekreacyjnym w Szy- gio Emilia powstał projekt edulerzowicach.
kacyjny „Życzę Ci…” realizoInfo: Przedszkole wany przez dzieci Przedszkola
w Chałupkach w Bieńkowicach wraz z Oddzia-

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

Chałupki/Szylerzowice »
9 czerwca br. Przedszkole w
Chałupkach brało udział w
Sportowej Olimpiadzie zorganizowanej przez Przedszkole
w Szylerzowicach. Spotkanie
było okazją do zacieśnienia już
19-letniej współpracy między
naszymi przedszkolami, a jed-

dają poczucie bezpieczeństwa
i stabilizacji. Starają się, aby ich
życie toczyło się jak w prawdziwym domu, gdzie jest proza życia, ale i wyjątkowe wydarzenia.
Co roku takim wyjątkowym
wydarzeniem jest Dzień Matki i Dzień Dziecka. W tym roku
mieszkanki Różanego Pałacu
świętowały 1 czerwca – w gronie swoich najbliższych, którzy
przyjechali w odwiedziny, osób
zaprzjaźnionych oraz młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariusza z ZSO w Bieńkowicach.
Spotkanie rozpoczęło się
Mszą świętą, a po południu

nocześnie wspaniałą zabawą
dla dzieci przedszkolnych. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć
udział w tak wspaniałej rywalizacji fair play. Z imprezy przedszkolaki przywiozły puchar za
zdobycie 1. miejsca w rozgrywkach sportowych.
Dziękujemy władzom Gminy

łem Zamiejscowy w Bolesławiu.
Dla dzieci oznaczał – nowe doświadczenia, przygodę, twórczość, samodzielność,
przestrzeń, wiele przyjemności, dla nauczycieli – przygotowanie dzieci do realizacji projektu, zapewnienie bazy dydaktycznej i zaplanowanie działań,
a także otwartość na nowe doświadczenia.
Na podsumowanie projektu
powstał film, który jest prezentem od wszystkich dzieci.
Dla całego przedszkola (dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników administracyjno –
obsługowych) było to bardzo
ciekawe przeżycie edukacyjne,
w którym wszyscy wykazaliśmy
kreatywność, zaangażowanie,
współpracę, wsparcie, wyrozumiałości i cierpliwość…
Myślę, że ten dzień – inny,
trochę szalony, ale dający możliwość „zaistnienia” każdemu
– dzieci na pewno zachowają
w swojej pamięci.
Warto czasem wyjść poza
szablony … bo przecież „sto
języków dziecka” tkwi głęboko
w każdym z nas…

Loris Malaguzzi „100 języków
dziecka” (fragmenty)
Dziecko składa się ze stu.
Ma sto języków
sto rąk
sto myśli
sto sposobów
w jaki myśli, bawi się i mówi.
Sto –
zawsze sto rodzajów
słuchania, dziwi
nia się i kochania.
Sto radosnych sposobów
na śpiewanie i rozumienie.
Dziecko ma sto języków
Dziewięćdziesiąt dzi
więć z nich jednakże
zostają mu ukradzione…
Każą mu:
myśleć bez rąk
tworzyć bez głowy
słuchać i nic nie mówić
rozumieć bez radości
kochać i dziwić się tylko
w czasie Wielkanocy i Bożego
Narodzenia.
Dziecko jednak mówi:
A gdyby tak było sto…
Barbara Somerla
Dyrektor Przedszkola
w Bieńkowicach

8 » Oświata i kultura »

Wyjazd do Ratki
Krzyżanowice » 4 maja dwunastu uczniów z ZSO w Krzyżanowicach wyjechało na wymianę
uczniowską do zaprzyjaźnionej
szkoły w Ratce na Węgrzech. Pełni pozytywnej energii wyjechaliśmy spod szkoły o godzinie 8 rano, a na miejscu byliśmy około
17. W Ratce czekały już na nas
rodziny, u których mieliśmy spędzić najbliższe dni, poznając kulturę i zwyczaje tego kraju, a przede wszystkim szlifując język niemiecki. Pierwszy dzień spędziliśmy w Ratce - zapoznaliśmy się
ze szkołą, braliśmy udział w lekcjach języka niemieckiego i odwiedziliśmy urząd gminy. Każdy wieczór spędzaliśmy wszyscy
razem na boisku szkolnym, gdzie
mogliśmy porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i oczywiście pograć...

W programie znalazły się
takie atrakcje jak jaskiniowe
kąpieliska termalne w Miszkolc-Tapolca. W naturalnych
krasowych korytarzach i salach można było spędzić czas
w gwiezdnej sali, podziemnej
rzece czy ogromnym jacuzzi. Zwiedziliśmy też Szerencs,
gdzie zobaczyliśmy ufortyfikowany dwór z biblioteką, muzeum i trzecią na świecie pod
względem liczby eksponatów
kolekcją pocztówek. Niezwykle ciekawa była też wycieczka
do kamieniołomu, gdzie ubrani
w kaski i kamizelki odblaskowe
zobaczyliśmy przygotowania do
wysadzenia skał. Pojechaliśmy
też do Vizsoly, gdzie przechowuje się oryginalny egzemplarz
tzw. Biblii z Vizsoly - czyli pierwszy przekład Pisma Świętego na
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język węgierski. Tu każdy uczeń
mógł wydrukować stronę Biblii
tak samo jak za czasów Gutenberga. Chętni mogli też samodzielnie wykonać arkusze papieru czerpanego. Nie zabrakło
dreszczyku emocji, bo w programie była również wyprawa do
parku linowego i zjazd torem
saneczkowym. Jednak największe wrażenie zrobiła chyba na
wszystkich wycieczka w przyczepie traktora, którym udaliśmy się przez pola i lasy do zagrody żubrów. W ostatnim dniu
naszego pobytu w Ratce urządzono dla nas przyjęcie pożegnalne - był grill, zabawy sportowe, zabawy językowe, wspólna dyskoteka i pyszny poczęstunek. Żal było odjeżdżać, bo
mieszkańcy Ratki przyjęli nas
i ugościli niezwykle miło, a wrażenia po tym niezwykłym wyjeździe pozostaną w naszych wspomnieniach na długo.
Anna Mierzwa

Spotkanie integracyjne

SAMSTAGSKURS
Krzyżanowice » W dniach 6
i 13 czerwca zakończył się kurs
języka niemieckiego Samstagskurs, który odbywał się w Krzyżanowicach i Roszkowie. Projekt ten realizowany był przez
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno- Kulturowych w Polsce i finansowany
ze środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych RFN oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP. Projekt obejmował
10 sobót i był przeznaczony dla
dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
Spotkania miały na celu przybliżenie dzieciom kultury, tradycji i historii Niemiec, naukę
języka niemieckiego poprzez
zabawę oraz majsterkowanie,
a także wspólne spotkania z dorosłymi, które miały na celu wymianę międzypokoleniowych
doświadczeń.
Mottem przewodnim edycji
wiosennej było: Deutsch-meine
Sprache, czyli niemiecki-mój język. Na kursie dzieci uczyły się
słówek związanych z roślinami, zdrowiem, świętami wielkanocnymi itp. Zajęcia odbywały
się także w terenie m.in. dzieci
odwiedziły Pałac Różany oraz
zakątek u Tanty Any w Roszkowie, gdzie poznały historię tych
miejsc oraz zabawiły się w maczas których podopieczne DPS
oraz ich opiekunowie mieli okazję ulepić z gliny swoje naczynia: garnki, wazoniki, talerzyki
itp. A wszystko to dzięki uprzejmości Judyty Adamczyk, która
te warsztaty poprowadziła. Po
warsztatach był czas na słodki
poczęstunek i na zabawy ze śpiewem. Dziewczyny wspaniale się
bawiły, ale niestety czas płynie
i przyszedł moment na rozstanie.
Podopieczne DPS szczęśliwe, ze
swoimi wytoczonymi wyrobami glinianymi powróciły do domu. Spotkanie to zorganizowały Mariola Adamczyk i Brygida
Białuska.
Info: ZSO Krzyżanowice

łych ogrodników starając się
rozpoznać nazwy kwiatów w języku niemieckim. Jak co roku
Samstagskurs spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci
i rodziców. W wiosennej edycji
grupa w Krzyżanowicach liczyła 18 dzieci, które chętnie pogłębiały wiedzę o swoim Heimacie.
Niestety ze względów finansowych nie było możliwości otwarcia drugiej grupy, ale dzięki zaangażowaniu rodziców, kierowniczce świetlicy pani Marii
Riedel oraz wsparciu przewodniczącego DFK, panu Georgowi Latton, udało się zorganizować kurs języka niemieckiego

w Roszkowie w ramach zajęć
świetlicowych, grupa ta liczyła także 18 osób. Na ostatnich
zajęciach dzieci wykazały się
swoimi umiejętnościami językowymi, wystawiając przedstawienie pt. „Rotkäppchen geht
einkaufen – Czerwony Kapturek
idzie na zakupy”, które zostało
nagrodzone gromkimi brawami.
Podczas poczęstunku najmłodsi
wręczyli rodzicom własnoręcznie zrobione laurki oraz otrzymali dyplomy i małe upominki. Oba kursy prowadzone były
przez Justynę Targacz, studentkę germanistyki.
Info: DFK Krzyżanowice
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Jubileusz Grupy Odnowy Wsi Chałupki– sprostowanie

Krzyżanowice » W środę, 27
maja, w ZSO w Krzyżanowicach
po raz siódmy odbyło się spotkanie integracyjne młodzieży
z podopiecznymi DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.
Wszystkich bardzo serdecznie

przywitała dyrektor szkoły Beata Szczepanowska. Wszystko
rozpoczęło się przedstawieniem
„Łysek z pokładu Idy”, które pod
kierunkiem Marioli Adamczyk
wykonali uczniowie z klas: Va,
VI, Ia G, IIG. Aktorstwo ich zo-

stało nagrodzone gromkimi brawami. Piękne dekoracje i rekwizyty do tego
przedstawienia wykonał
Bernard Adamczyk. Następnie odbyły się warsztaty garncarskie, pod-

Grupa Odnowy Wsi Chałupki świętowała 16 i 17 maja jubileusz 10-lecia swojego działania. Z tej okazji w jubileuszu uczestniczyli m.in. wojewoda opolski
Ryszard Wilczyński (wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu – o czym nie wspomniałam w artykule) oraz sołtys Suszca Tadeusz Paszek (Sołtys Roku 2009), a
nie Wójt Roku 2009, jak błędnie podałam. Czytelników oraz zainteresowanych
przepraszam za pomyłkę.
Teresa Banet
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Dzień Dziecka z PWSZ w Raciborzu Wesoły Dzień Dziecka
„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Leon Wiśniewski

Bieńkowice » Studentki II
roku Edukacji Elementarnej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu postanowiły dać odrobinę radości dzieciom, dlatego przygotowały dla
nich wiele atrakcji. 2 czerwca
uczelnię odwiedzili wychowankowie przedszkoli nie tylko z Raciborza, ale także z okolicznych
miejscowości. Wśród zaproszonych gości były również dzieci
z Przedszkola z Bieńkowic i oddziału zamiejscowego z Bolesławia. Chętnych było tak dużo, że
utworzono dwie grupy, by mogły zmieścić się na auli uczelni.
Dzieci 5 i 6 - letnie miały okazję
zobaczyć bardzo ciekawe prze-

stawienie pt. „Ekobajka z Krainy Smerfów”. Aktorki w sposób
przystępny dla małych dzieci
nawiązały do ekologii. Gargamel próbował swoimi czarami
zanieczyścić powietrze i przyrodę. Przedszkolaki zobaczyły
jak może to wpłynąć na zdrowie Smerfów i samopoczucie
samej Pani Przyrody. Maluchy
miały okazję pojawić się na scenie, by móc pochwalić się posiadaną wiedzą na temat segregacji śmieci. Na szczęście jak
w każdej bajce dobro zwycięża nad złem, tak i Smerfy przy
pomocy dzieci znalazły sposób,
by pomóc przyrodzie. Po występie każde dziecko otrzymało so-

Dzień Dziecka

Owsiszcze » 1 czerwca obchodziliśmy również i w Owsiszczach Dzień Dziecka. Dzieci zarówno jak i z przedszkola jak i ze
szkoły przyszły przebrane. Wy-

czek. Na tym jednak atrakcje
się nie skończyły. Przedszkolaki zostały podzielone na grupy,
które kierowały się do poszczególnych sal, gdzie czekały na
nich różne gry i zabawy. Każda
sala kryła inną niespodziankę.
Dzieci tańczyły i śpiewały razem z przyszłymi nauczycielami. Przed wyjściem z sal czekał
na maluchy słodki poczęstunek.
Na zakończenie chętne dzieci
miały malowane buźki. Największym podziękowaniem za trud
włożony w przygotowanie całej imprezy były uśmiechnięte
i szczęśliwe buźki dzieci.
Edyta Kalisz

wraz ze swoim psem

Tworków » 3 czerwca w szkole ZSO Tworków odbył się Dzień
Dziecka i jak co roku był on pełen niespodzianek oraz atrakcji
dla naszych uczniów.
Z samego rana klasa II gimnazjum wraz z wychowawcą panią Edyta Obruśnik przygotowali zabawny apel, który rozbawił niejednego do łez. Uczniowie
wzorowali się na różnych programach telewizyjnych i wiernie, ale w prześmieszny sposób
odtwarzali grające tam osoby.
Nie zabrakło Krzysztofa Ibisza,
Krystyny Czubówny, Macieja
Orłosia i innych.
Następnie po apelu, odbyła
się już po raz drugi wystawa
psów zorganizowana prze zehot-dogi i częstowały się różny- spół przyrodniczy Eco Team
mi słodkościami do wyboru do pod opieką Pani Justyny Wojkoloru, były to różne gumy, żelki dy. Tutaj swoją kreatywnością
chrupki, soczki, muffinki i cze- i znajomością miały się wykareśnie. Dzieci bawiły się w różne gry ruchowe, w piaskownicy
oraz tańczyliśmy naszą zumbę.
Dzień był bardzo udany i pogoda nam dopisała.
Info: ZSP Owsiszcze

zać pies jak i jego mały opiekun.
Do konkursu przystąpiło 7
przeróżnych piesków, z których
każdy musiał zaprezentować
się jury. Łącznie było przygotowanych cztery konkurencje:
prezentacja psa, sztuczki, pokonanie toru przeszkód oraz odpowiedzi na pytania. Wszystkie
pieski pokazały się od jak najlep-

Dzień Mamy i Taty

ty wręczone rodzicom, uściski
i całusy. Do wszystkich miłych
słów swoje życzenia dołączyła
pani dyrektor i wychowawczynie swoich grup. Jak to zwykle
w naszym przedszkolu bywa
– panie z kuchni przygotowały słodki poczęstunek – ciasta
oraz kawę i herbatę, a dla dzieci soczki słodycze.

braliśmy się na wspólny pochód
po Owsiszczach grając głośno
na różnych instrumentach. Później dzieci przeszły do naszego
ogródka, gdzie zjadły pyszne

Krzyżanowice » Maj – piękny wiosenny miesiąc- kojarzony ze świętem matki, zwykle
w przedszkolu upływa na przygotowaniach do uroczystości
dla rodziców.
Również w naszym przedszkolu przygotowania trwały od
wielu, wielu dni. Dzieci uczyły
się wierszy, piosenek, tańców
i przygotowywały prezenty dla
swoich rodziców. Próby odbywały się codziennie. Panie zajęły się także dekorowaniem sali
gimnastycznej.
W Przedszkolu w Krzyżanowicach uroczystości odbywały
się przez trzy dni i każda grupa
oddzielnie przygotowywała swoOwsiszcze » 8 czerwca za- na. Następnie czekały na nie się zintegrowały i dalej bawiły ją uroczystość. W środę 20 maja
prosiliśmy do Owsiszcz dzie- różne atrakcje przygotowa- się razem. Spotkanie było bar- rozpoczęły maluszki, w czwarci oraz nauczycieli ze szkoły ne przez naszych nauczycieli. dzo sympatyczne i udane, dzieci tek średniaki, a w piątek najw Piszczu. Wspólnie przeszli- Można było potańczyć zumbę, dogadywały się nawet w języ- starsze przedszkolaki. Starśmy na nasze boisko sportowe, zagrać w piłkę nożną, siatków- ku angielskim. Dzieci nauczyły szaki przedstawiły bajkę „Caligdzie najpierw odbyły się zawo- kę, przejść przez tor przeszkód. się liczyć zarówno po polsku jak neczka”, a w drugiej części prody sportowe, w których dzieci Dzieciom z Piszcza bardzo i po czesku. Wszyscy byli bar- gram artystyczny poświęcony
wykonywały różne ćwiczenia. spodobały się różne animacje dzo zadowoleni ze wspólnego rodzicom. Były wiersze, piosenPo skończonych zawodach dzie- z chustą Klanzy, gdyż nie znały spotkania.
ki, tańce. Program zakończyło
Info: ZSP Owsiszcze gromkie „Sto lat” oraz prezenci poszły zjeść kiełbaskę z roż- jej wcześniej. Dzięki niej dzieci

Dzień Sportu

szej strony, lecz nieco zmęczone
doskwierającym upałem.
W efekcie I miejsce zdobyła
Emilia Zawadzka z klasy III SP
wraz ze swoim pieskiem Teddy.
Wszyscy uczestnicy wystawy
otrzymali nagrody ufundowane
przez firmę Royal Canin oraz
medale i puchary.
Po wystawie tradycyjnie odbyło się szereg zabaw sportowych dla wszystkich, a dla
wzmocnienia sił, rada rodziców
przygotowała przepyszne posiłki: ciasta, gofry z truskawkami
oraz zapiekanki i lody.
Był to wyjątkowy dzień i na
pewno nie jeden uczeń chciałby
każdy taki dzień w szkole.
Justyna Wojda

Jolanta Siegmund

Promień słońca
Maj – to najpiękniejszy miesiąc roku
Dzień Matki to słodycz bez uroku.
Matka – to serce pełne miłości
dla swoich dzieci dużo wyrozumiałości.
Dwudziestego szóstego maja Matki święto mają
Wszyscy o tym pamiętają.
I świętują młodsze i starsze
A troski i kłopoty przejdą na dni dalsze.
Dostają kwiaty i prezenty różne
Ach gdyby tak co dzień było cudnie.
Że tak zawsze nie jest, wiemy o tym dobrze
Bo jutro na nowo wszystko zaś odwrotnie.
Ach, te Matki zawsze zagonione
Od samego rana w ruch wprowadzone.
One pierwsze wstają, robią śniadanie,
zakupy, obiad, mycie, sprzątanie.
Wychowują dzieci, nie mogą być zmęczone
Muszą być uśmiechnięte, zawsze zadowolone.
To Ona jest słońcem w naszej rodzinie,
Gdy słońce zgaśnie wszystko zaginie.
Więc nie pozwólmy, by promień ten zgasł
Pielęgnujmy go póki jest czas.
Hildegarda Hluchnik
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Drużyna z Bieńkowic najlepsza Egzamin z nauki pływania
Racibórz/Bieńkowice »
28 maja w Raciborzu odbył się
II Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy i Promocji Zdrowia o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. W. Szymborskiej
w Raciborzu, pod patronatem
Starosty Raciborskiego i Prezydenta Miasta Racibórz.
Celem konkursu jest promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy i promowanie zdrowia wśród uczniów gimnazjów
powiatu raciborskiego poprzez:
• pogłębianie wiedzy uczniów
na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz
sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym,
• zapoznanie z najnowszymi
wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji w zakresie przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej,
• zaprezentowanie przez uczniów praktycznych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzieci i dorosłych
(prezentacja ćwiczeń na
fantomach),kształtowanie

prawidłowych reakcji i re- kursu. Nauka nie poszła w las.
lacji wobec osób poszkodo- Dziewczęta drużynowo zajęły
wanych.
pierwsze miejsce. Odniosły także sukces w klasyfikacji indyGimnazjum w Bieńkowicach widualnej: Zofia Lasak zajęła
reprezentowały uczennice klasy II miejsce, a Martina Hanczuch
III: Anna Bożek, Martina Han- III miejsce.
czuch, Zofia Lasak. Od wielu
Zwycięska drużyna otrzylat są one członkami szkolnego mała Puchar Dyrektora Gimkoła PCK, które działa w ZSO nazjum nr 1, dyplomy oraz upow Bieńkowicach. Opiekunem minki ufundowane przez Starokoła jest Renata Stroka, która stę Raciborskiego.
Info: ZSO Bieńkowice
przygotowała uczennice do kon-

Turniej siatkówki plażowej

W dniu 17 czerwca 2015 r. uczniowie IV klas z całej gminy po
raz ostatni spotkali się na basenie w Gorzycach. Jak co roku przy wsparciu Urzędu Gminy oraz GZOKSiT-u odbyły się
zawody sportowe w pływaniu,
które były pierwszym poważnym sprawdzianem umiejętności młodych pływaków.
Od 7 lat uczniowie tych klas
mają możliwość nauki pływania w ramach zajęć z wychowania fizycznego, finansowanych
z budżetu gminy Krzyżanowice.
Jest to najlepsza okazja do tego, aby jak najlepiej opanować
właściwą technikę pływania,
nurkowania czy też skoków do
wody. Ta wspaniała inicjatywa
niezmiennie cieszy się dużym
uznaniem wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Uczniowie pod
koniec rocznej nauki pływania
mają możliwość zdobycia karty
pływackiej. Wielu z nich już cieszy się jej posiadaniem. W obecnej klasie IV aż jedenastu uczniów zdało „egzamin” na kartę.
Jak na 10-11 latków przepłynięcie 8 długości basenów pod rząd
to wyczyn godny pochwały.
Kto wie ilu starszych od nich
potrafi przepłynąć np. 2-3 długości basenu….?
Nauczyciele wychowania
fizycznego sędziowali zawody,

Tworków » W środę 3 czerwca przy okazji Dnia Sportu
Szkolnego i Dnia Dziecka odbył się w ZSO w Tworkowie również I Szkolny Turniej Siatkówki Plażowej. Do zawodów zgłosiło się 8 dwuosobowych drużyn. Walka była bardzo zacięta
i wyrównana. O zwycięstwie
w większości meczów decydował dopiero trzeci set, często
wygrany dopiero z dwupunktową przewagą. Po trzech godzinach gry najlepsi z chłopców
okazali się Kamil Biela i Arek
Kretek, a wśród dziewcząt Marta Pośpiech i Emilia Herman.
Gratulacje!!!
Piotr Jeziorski

Czwórbój lekkoatletyczny 2015
W poniedziałek 15 czerwca br.
na kompleksie sportowym przy
ZSO w Tworkowie odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych gminny Krzyżanowice. Drużyny szkolne składały się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców z rocznika 2002 i młodsi.
Program zawodów obejmował
bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg długi: 600 m dziewczyny i 1000 m
chłopcy. Każdy uczeń startował
w czterech konkurencjach. Wyniki przeliczone zostały wg tabel
czwórbojowych na punkty. Końcowy wynik poszczególnych drużyn to suma 5 najlepszych rezultatów z 6 startujących. W zawodach wystartowało 60 uczniów.
Wyniki końcowe przedstawiają
się następująco:

2. Miejsce – Chałupki – 718 pkt.
3. Miejsce – Zabełków – 700 pkt.
4. Miejsce – Bieńkowice – 650
pkt.
5. Miejsce – Krzyżanowice
– 624 pkt.

Indywidualnie:
1. Miejsce – Szymon Kamczyk
Drużynowo:
– Chałupki – 229 pkt.
1. Miejsce – Tworków – 812 pkt. 2. Miejsce – Seweryn Michna

CHŁOPCY

– Tworków – 208 pkt.
3. Miejsce – Marcin Maisik
– Bieńkowice –174 pkt.

5. Miejsce – Chałupki – 443 pkt.

Indywidualnie:
1. Miejsce – Aleksandra KruDZIEWCZYNY
pa – Krzyżanowice – 260 pkt.
Drużynowo:
2. Miejsce – Zosia Wierczek
1. Miejsce – Krzyżanowice – 894
– Tworków – 223 pkt.
3. Miejsce – Oliwia Rycka – Zapkt.
2. Miejsce– Bieńkowice – 851pkt.
bełków – 212 pkt.
3. Miejsce – Tworków – 809 pkt.
Piotr Jeziorski
4. Miejsce – Zabełków – 667 pkt.

jednocześnie dopingując swoim
uczniom. Pan Grzegorz Utracki – wójt gminy Krzyżanowice
oraz pani Daria Wieczorek – dyrektor GZOKSiT z ciekawością
obserwowali jak w tym roku radzą sobie uczniowie. Przyznali, że poziom wielu pływaków
był naprawdę imponujący. Jak
co roku uczniowie rywalizowali
w trzech grupach w stylu dowolnym oraz grzbietowym. Poziom
był bardzo wyrównany, atmosfera „gorąca”, a kibice nie szczędzili gardeł dopingując swoich
zawodników z klasy. O wynikach
końcowych i miejscu medalowym decydowała czasem sekunda lub nawet mniej.
Uczniowie, którzy uzyskali

miejsca I-III otrzymali medale, które wręczał wójt gminy
Grzegorz Utracki oraz dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.
Każdy uczeń, który brał udział
w zajęciach zdobył dyplom
ukończenia rocznej nauki pływania. Nauczyciele wf ze swoich szkół również pogratulowali
swoim uczniom, a po zawodach
wszyscy dzielili się wrażeniami
z zawodów przy poczęstunku.
Na stronie internetowej ZSO
Tworków można zapoznać się
z wynikami zawodników: http://
www.zsotworkow.pl/aktualnosci/
Damian Chudecki
nauczyciel wychowania
fizycznego w ZSO Tworków
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Juniorzy z Zabełkowa
z Pucharem Wójta
Zabełków: Jak co roku latem, piłkarze naszej gminy
rozgrywają mecze o Puchar
Wójta Gminy Krzyżanowice.
13 czerwca na boisku LKS Zabełków zmierzyli swoje siły juniorzy. Udział w turnieju wzięły
trzy drużyny: LKS Bieńkowice,
LKS Chałupki i LKS Zabełków.
Grano systemem „każdy z każdym”, mecze trwał po 30 minut.
Puchar Wójta Gminy zdobyła
drużyna LKS Zabełków, powtarzając ubiegłoroczny sukces.
Duże brawa dla drużyny
z Bieńkowic, która w „okrojonym” składzie – siedmiu zawodników w polu – strzeliła przeciwnikom w sumie 4 gole.

Wyniki meczów:

• LKS Zabełków - LKS Bieńkowice 5 : 2
• LKS Zabełków - LKS Chałupki 3 : 0
• LKS Chałupki - LKS Bieńkowice 3 : 2

Klasyfikacja końcowa:

1. LKS Zabełków
2. LKS Chałupki
3. LKS Bieńkowice

Król strzelców: Mateusz
Opolski (4 bramki) – LKS Zabełków
(tb)

Szachiści z Tworkowa
odnoszą sukcesy

Sekcja skata sportowego
“Krojc” Krzyżanowice
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PUNKTY DUŻE

PUNKTY MAŁE

1

Darda Jarosław

Zabełków

550

46653

2

Żak Józef

Wodzisław Śląski

490

44641

3

Kupiec Józef

Chałupki

356

35791

4

Cwik Rudolf

Tworków

322

36417

5

Reguła Jan

Chałupki

296

38170

6

Mokrosz Bernard

Krzyżanowice

281

32190

7

Bortel Andrzej

Krzanowice

240

30941

8

Cwik Gerhard

Bieńkowice

222

28294

9

Strzelczyk Edward

Krzyżanowice

210

26053

10

Konsek Andrzej

Nieboczowy

170

25206

11

Konieczny Ernest

Chałupki

147

17963

12

Wojtczyk Waldemar

Wodzisław Śląski

145

12467

13

Adamczyk Andrzej

Bojanów

135

24230

14

Papior Stefan

Krzyżanowice

128

28425

15

Pendziałek Maksymilian

Bieńkowice

99

23935

16

Ehrentraut Henryk

Tworków

98

23935

17

Siódmok Zbigniew

Bojanów

84

8384

18

Kampka Krystian

Nieboczowy

83

13317

19

Cimała Krystian

Tworków

71

16850

20

Huwer Alojzy

Rogów

40

2417

21

Helczyk Paweł

Rogów

15

3313

22

Menżyk Piotr

Rogów

14

2100

23

Polnik Rudolf

Gorzyce

9

1810

24

Spula Józef

Bieńkowice

7

1680

25

Szweda Erwin

Krzyżanowice

7

1617

26

Wilczyński Adam

Tworków

5

2455

27

Berlik Jerzy

Tworków

1

1580

Rozgrywki klubowe rozgrywają się w każdy czwartek o godz 17.00 w świetlicy w Krzyżanowicach. Prezes Jarosław Darda zaprasza do udziału w rozgrywkach oraz do nauki gry w skata wszystkich chętnych mieszkańców
gminy (i nie tylko gminy), w tym również młodzież, która skończyła 15 lat.

Z WOLEJA

Racibórz » Efekty wielu godzin pracy kółka szachowego
zaczynają się pojawiać! W poniedziałek 8 czerwca uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Tworkowie wzięli udział w zawodach
szachowych w SP nr 13 w Raciborzu. Zawodnicy, osobno
dziewczęta i chłopcy, rywalizowali ze sobą o miano najlepszego w trzech kategoriach: klasa
I-II, klasa III-IV, klasa V-VI.
Całe zawody wygrał Michał
Tlon, drugi był Szymon Wojtaszek, a trzeci Grzegorz Wojtek.
Na trzecim miejscu podium
w kategorii klas I-II stanął również Kamil Tlon, a w klasach III-IV rywalizację wygrał Grzegorz

Wojtek. Dobrze wypadli także in- Było to dobrze przetarcie przed
ni uczniowie z naszej szkoły. Ni- zbliżającymi się mistrzostwami
kodem Kalisz był trzeci w swojej Śląska w Imielinie.
kategorii, a Jakub Kogut zajął
Piotr Jeziorski
czwarte miejsce w klasach I-II.

tów (bramki 51-59). Wynik ten Grupa C: LKS Chałupki – I m.
plasuje drużynę na VII miejscu i 23 pkty, LKS Bieńkowice
w tabeli klasy A.
– V m. i 6 pktów.
Cieszyć się mogą w Chałup- Juniorzy młodsi Grupa B: LKS
kach. Prowadząca od początku Owsiszcze – III m. i 18 pktów.
rozgrywek klasy B Grupa I je- Trampkarze młodsi Liga
denastka miejscowego LKS-u Wojewódzka: LKS Tworków
z dorobkiem 63 pktów (bram- – II m. i 24 pkty.
ki 81-26) zdobyła I miejsce Młodziki Grupa A: LKS Twori awansowała do klasy A Pod- ków – I m. i 36 pktów.
okręgu Racibórz. Jedno miej- Grupa C: LKS Zabełków – I m.
sce pozbawiło gry barażowej i 25 pktów, LKS Krzyżanowice
o awans do klasy A LKS Bień- – III m. i 23 pkty.
kowice, która uplasowała się ORLIKI Grupa A: LKS Tworna III miejscu zdobywając 46 ków – II m.
punktów (bramki 65-49). Rezer- Grupa D: LKS Krzyżanowiwy LKS Tworków z 20 punkta- ce – III m.
mi (bramki 36-65) zajęły miejsce XI, zaś LKS Zabełków miejWyniki te mogą jeszcze ulec
sce XIII (ostatnie), punktów 11 zmianie po końcowej weryfikacji
(bramki 37-105), co powoduje przez poszczególne wydziały gier.
spadek tej drużyny do klasy C.
W związku z tym o tym kto
Nie udało się awansować do i w której klasie będzie wystęklasy B jedenastce LKS Bole- pował poinformujemy w późsław, chociaż było bardzo blisko. niejszym terminie. Teraz praZdobyte 33 punkty (bramki 52- wie dwumiesięczna przerwa,
45), to dało tej drużynie osta- a w sierpniu rozgrywki ruszą
tecznie IV miejsce w klasie C.
pełną parą.

Sezon piłkarski 2014/2015 zakończony. Piłkarze jak i kibice mogą wreszcie odetchnąć.
Wszystko lub prawie wszystko
już wyjaśnione. Jednym radość
dla innych smutek, tak jak to
zawsze bywa po zakończeniu
rozgrywek. Dla drużyn naszej
gminy los również był odmienny. Poznajmy więc pokrótce sytuację naszych drużyn.
W Klasie Okręgowej ŚlZPN
Katowice drużyna LKS Krzyżanowice ze zdobyczą 34 punktów
(bramki 45-59) zajęła XII miejsce w tabeli, co pozwoli im na
utrzymanie się w tej klasie
w przyszłym sezonie. Niestety drugi reprezentant grający
w tej klasie, LKS Tworków, mający na swoim koncie 15 punktów (bramki 35-94) zajął ostatnie XVI miejsce i w przyszłym
sezonie występować będzie
w raciborskiej klasie A.
Dobry sezon zaliczyła dru- DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE
żyna LKS Owsiszcze, a jej Juniorzy starsi Grupa B:
konto to 41 zdobytych punk- LKS Zabełków – I m. i 34 pkty.

Sytuacja z dnia 22 czerwca
2015 r.
Jan Kubik
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Polityczne wakacje
Przed nami okres upragnionych przez uczniów i nauczycieli wakacji. Będą one jednak
bardzo pracowite nie tylko dla
rolników, ale również polityków,
szczególnie posłów tworzących
PO-PIS. Zmagania tych drużyn
przypominają festynowe przeciąganie liny. Raz lewa strona
przeważa, innym razem prawa. Obawiam się, że w ferworze wzajemnego zwalczania nie
znajdą pomysłu i czasu na konstruktywne rozwiązania dla Polski i Polaków. Czeka nas zatem
upolityczniona i emocjonująca
jesień. Polacy, czy tego chcą czy
nie, zostaną wciągnięci w wir
politycznych potyczek.
Przypomnę może, że słowo
polityka jest greckiego pochodzenia (politike) i oznacza sztukę rządzenia państwem. Państwo z kolei to określone granicami terytorium zamieszkałe
przez ludzi tworzących naród.
Może też być wielonarodowe,
wtedy mówimy o państwie obywatelskim. Oczywiście mówiąc o
państwie należy pamiętać o reprezentujących to państwo centralnych i lokalnych władzach.
W państwie demokratycznym
władze są okresowo wybierane w wyborach tajnych. Myślę,
że te osoby, które mają prawo
głosować przy urnie wyborczej,
mają też prawo do oceny działalności tych, których wybrano.
Szczególnie wtedy gdy chodzi
o wspólne dobro oraz sprzeniewierzanie się obietnicom.
Trudno dzisiaj bawić się
w prorocze wizje jesiennych wyborów parlamentarnych nie mając ku temu predyspozycji jasnowidzenia. Może jednak warto
przypomnieć co na temat współczesnych losów Polski mieli do
powiedzenia ci, co na dzieje

człowieka (społeczeństwa) patrzyli nie tylko przez szkiełko
i oko. Wyłączając najmłodsze
pokolenie nastolatków, pozostali mieszkańcy Polski i Europy oraz Świata pamiętają długi
i pracowity oraz owocny pontyfikat św. Jana Pawła II. Sceptycy powiedzą wybrali go kardynałowie, podobnie jak to czynili
przed i po nim. Ale skąd o tym
wyborze wiedział już przeszło
100 lat wcześniej wieszcz narodowy – Juliusz Słowacki (180949). Przypomnę charakterystyczny fragment jego wiersza:
„Pośród niesnasków Pan Bóg
uderza (Solidarność)
W ogromny dzwon (Zygmunta)
Dla Słowiańskiego oto Papieża
(1978 – J.P. II)
Otwarty tron”.
Warto zaznaczyć, że Słowacki kreślił te słowa wtedy, kiedy
Polski nie było na mapie Europy (rozbiory).
Inny Sługa Boży, ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912), jako 16-letni uczeń miał widzenie.
Świadek ekstazy, kolega klasowy, twierdził, że w czasie widzenia Bronisław wypowiedział następujące zdania: „Najwyżej zaś
Pan Bóg nas wyniesie. Kiedy
dacie światu wielkiego Papieża”. Wielkiego papieża już Polska światu dała. Papież Polak
już przyczynił się do nobilitacji
Polski w Europie i na świecie.
Zważywszy jednak to co do nas
mówił (w Sejmie RP również)
można mieć wiele wątpliwości
czy jego homilie znajdują pełne
odbicie w naszym życiu prywatnym i państwowym. Być może,
że czasy wyniesienia dopiero
przed nami. Można się też zastanawiać czy nasza postawa
życiowa ten moment „wyniesienia” przyśpiesza lub opóźnia.
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Z bardziej współczesnych wizjonerów dziejów narodu polskiego warto wspomnieć ks. Czesława Klimuszkę, znanego bardziej
jako patrona zielarzy. Ponieważ
nadzwyczajne zdolności tego
skromnego zakonnika wymykały się naukowej interpretacji,
w doczesnym jego życiu rozciągnięto wokół niego zmowę milczenia. Dzisiaj już wiemy, że również
przewidział pontyfikat papieża
Polaka. Ponadto w latach 80-tych
ub. wieku twierdził: „Najbliższe
lata mogą być niebezpieczne i
krytyczne. Polska je przeżyje.
Kraj ten czekają lata świetności.
Gdybym się miał drugi raz urodzić chciałbym przyjść na świat
tylko w Polsce. Niech Polacy z
całego świata wracają nad Wisłę. Tu się nic nie stanie”.
Jesteśmy świadkami rosnącego kultu Miłosierdzia Bożego
kojarzonego z s. Faustyną Kowalską (1905-38) oraz obrazem
z jej wizji. Z opublikowanego
„Dzienniczka” s. Faustyny, zawierającego 205 wizji znajdziemy taki oto fragment:
„Polskę szczególnie umiłowałem
A jeśli posłuszna będzie woli
mojej
Wywyższę ją w potędze i świetności”.
Nie ośmielam się komentować powyższych słów. Osobiste
refleksje zostawiam czytelnikom, mając świadomość krańcowo różnych odczuć.
Kończąc, życzę urlopowiczom dużo słonecznych dni,
rolnikom dużo sił do sprawnego przeprowadzenia akcji żniwnej, o urlopie na razie nie wspominając.
P.S. Zgodnie z docierającymi do mnie sygnałami o przydługich felietonach, podejmuję
próbę ich skracania kosztem
czasami istotnych treści informacyjnych.
Jan Psota

Wojewódzkie Zawody

Sikawek Konnych

Jastrzębie-Zdrój: 20
czerwca w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się XI Wojewódzkie
Zawody Sikawek Konnych,
w których brały udział drużyny z Bieńkowic i Zabełkowa.

KĄCIK DIETETYKA
Metabolizm
– co to jest i jak go przyspieszyć?

Niektóre osoby, mogą jeść
ogromne ilości słodyczy, fast-foodów i innego bardzo kalorycznego jedzenia i nadal
mogą pochwalić się szczupłą
sylwetką. Inne zaś tyją od samego patrzenia na kawałek
ciasta. Jak to się dzieje, że niektórym osobom bardzo ciężko jest utrzymać prawidłową
wagę i mają trudności ze zrzuceniem zbędnych kilogramów?
Za wszystko odpowiedzialny
jest metabolizm.
Jest to pojęcie, które można usłyszeć bardzo często, najczęściej w kontekście zrzucania zbędnych kilogramów. Najprościej mówiąc, metabolizm
to ogół wszystkich przemian
energii zachodzących w organizmie wskutek reakcji chemicznych, które są regulowane przez hormony i przekaźniki, czyli to sposób, w jaki organizm przetwarza jedzenie
w niezbędną do życia energię.
Organizm ludzki można porównać do maszyny – najczęściej
to właśnie od Ciebie zależy, czy
będzie działać sprawnie. Innymi słowy, swoimi nawykami żywieniowymi w dużej mierze decydujesz o tym, czy Twój metabolizm będzie szybki, czy wolny.
Oprócz tego istnieje szereg
czynników wpływających na
metabolizm, na które mamy
mniejszy wpływ. Kobiety mają wolniejszy metabolizm od
mężczyzn, a jest to związane
z zawartością tkanki mięśniowej – kobiety mają jej mniej. Ze
swojej praktyki wiem, że częstą wymówką dla niepowodzenia w odchudzaniu jest wiek.
Istotnie, tempo metabolizmu
zmniejsza się z każdą dekadą
po 25. roku życia, jednak wystarczy zastosować się do kilku wskazówek, by metabolizm
utrzymać na odpowiednim poziomie!
Regularne spożywanie posiłków – jedzenie posiłków co
3-4 godziny ma ogromne znaczenie. Jeśli spożywasz posiłki rzadko, albo, co gorsza, nic
nie jesz cały dzień, a wieczoOchotnicza Straż Pożarna
w Bieńkowicach na zawody wystawiła drużynę męską i kobiecą, zaś OSP Zabełków drużynę
męską i młodzieżową dziewczęcą. Tor przeszkód, który wszyscy uczestnicy zawodów muszą
pokonać składa się z równoważni, schodków oraz tunelu, pod
którym trzeba przebiec nie
zrzucając tyczek, następnie
w przypadku drużyny kobiecej
bądź młodzieżowej zawodnicy jednocześnie muszą przenieść manekina na noszach
w wyznaczone miejsce, rozwinąć linię gaśniczą oraz podać wodę za pomocą sikawki,
zaś drużyna męska zamiast
przenoszenia manekina musi przeciąć w jak najszybszym
czasie belkę drewna za pomocą piły ręcznej. Łącznie w zawodach brało udział 31 drużyn.
Ostatecznie obie drużyny
z OSP w Bieńkowicach zajęły

rem napadasz na lodówkę, organizm przestawia się na tryb
oszczędnościowy, co skutkuje
zwolnieniem metabolizmu. Poza tym, jeśli spożywa się większą ilość jedzenia za jednym razem, poziom glukozy we krwi
gwałtownie wzrasta, co daje
sygnał organizmowi, żeby nadmiar kalorii odłożyć w postaci
tkanki tłuszczowej. Regularne
spożywanie posiłków przyspiesza metabolizm, a organizm
nie musi magazynować zapasów na czarną godzinę!
Nawodnienie – ważne jest,
by wypijać 1,5l wody dziennie,
szczególnie teraz, w okresie
letnim. Dobrze jest wypić rano
na czczo wodę z sokiem z cytryny. Przyspiesza to metabolizm i świetnie detoksykuje,
ponieważ przyspiesza pracę
jelit i wydalanie moczu. Jeśli
nie jesteś przekonany do picia
wody mineralnej, z powodzeniem można sporządzić pyszny napój z wody mineralnej
z dodatkiem mięty, albo ulubionych owoców. Pamiętaj, że
kawa i czarna herbata działają odwrotnie, czyli odwadniają
organizm.
Zielona herbata – 3-4 filiżanki dziennie powinny świetnie
podkręcić tempo metabolizmu.
Herbata jest bogactwem polifenoli, czyli antyoksydantów,
które sprawiają, że organizm
starzeje się wolniej i chronią
przed wieloma chorobami,
w tym nowotworowymi. Najlepiej wybieraj herbatę wysokiej jakości – liściastą. Nie można zapomnieć o odpowiednim
sposobie parzenia (około 7080 st. C przez 2-3 minuty)
Więcej błonnika – badania
dobitnie mówią o tym, że dieta Polaków jest uboga w błonnik, a tak łatwo jest to zmienić.
Wystarczy sięgać po produkty
pełnoziarniste (razowy chleb,
ciemne kasze i makarony, ryż
brązowy) oraz spożywać więcej warzyw i owoców w postaci
surowej! W obecnym okresie
mamy możliwość cieszenia się
owocami sezonowymi, więc ko-

rzystajmy z tego! Dobrym pomysłem jest robienie koktajlów
owocowych, propozycji jest naprawdę sporo – truskawkowe,
czereśniowe, malinowe, jagodowe, z dodatkiem otrąb zbożowych, czy przypraw. Błonnik reguluje pracę jelit, ułatwia
wypróżnianie, obniża poziom
cholesterolu i glukozy we krwi.
Wysypiaj się – dieta jest
niezwykle ważna, jednak odpowiednia ilość snu również
wpływa na metabolizm. 7-8
godzin to wystarczająca ilość,
by przemiana materii była
sprawna.
Aktywność fizyczna – aktywność fizyczna działa korzystnie na cały organizm. Poza tym
wzmacniają się mięśnie, które
potrzebują więcej energii, niż
tkanka tłuszczowa o tej samej
objętości. Wstań z kanapy, idź
na spacer, pobiegaj, popływaj.
Na pewno zauważysz zmiany
w samopoczuciu i sylwetce!
Unikanie stresu – sytuacje
stresowe odbijają się w funkcjonowaniu organizmu. Podczas stresu szaleje gospodarka hormonalna, wydziela się
kortyzol, który jest nazywany
hormonem stresu. Zwiększa
on apetyt na tłuste i wysokokaloryczne pokarmy i sprzyja
dojrzewaniu komórek tłuszczowych.
Pamiętaj, że metabolizm ma
sporo wspólnego z naszymi genami, więc to, co dziedziczymy po naszych przodkach ma
wpływ na nasze życie. Ale uwaga – o wiele ważniejsze jest to,
że często przejmujemy nieprawidłowe nawyki żywieniowe
i to one w głównej mierze wpływają na zwolniony metabolizm
i problemy z wagą. Udowodniono, że osoby, które nawet nieświadomie stosują się do powyższych zaleceń mają szybkie
tempo przemiany materii. Te
wskazówki są proste do wprowadzenia w życie, nie wymagają rewolucyjnych zmian. Jedyna rewolucyjna zmiana może
nastąpić w Twoim samopoczuciu i zdrowiu.

1. miejsca, kobiety uzyskały czas W klasyfikacji drużyn męskich
51,50sek., mężczyźni 33,23 sek. była brana pod uwagę wartość
Strażacy z Zabełkowa uplaso- historyczna sikawki.
wali się na miejscu 3. z czasem
Zdj. Karina Kilian,
40,30 sek., a czas 52 sek. jaki uzyKonrad Miketa,
skały dziewczyny z Zabełkowa
Karolina Uliczka,
również pozwolił im na zajęcie
Laura Gołąbek
1. miejsca w swojej kategorii.
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Nocne zawody
w Bolesławiu

O godz. 22.00 efektownym pokazem sztucznych ogni rozpoczęły się IX Nocne Zawody Strażackie w Bolesławiu. Strażacy
mogli rywalizować ze sobą na
swoich motopompach PO5 albo
na motopompie Tohatsu, któ-

REKLAMA

ra stanowi własność jednostki
gospodarzy. Łącznie, kobiety i
mężczyźni, w zawodach wykonali 68 widowiskowych bojówek,
którym towarzyszyły niemałe
emocje.
Puchary zwycięzcom wrę-

Szczegółowe wyniki.
Mężczyźni PO5:
1. OSP Rudyszwałd czas 24,47
sekund
2. OSP Bolesław 25,39
3. OSP Samborowice 25,68
4. OSP Krzanowice 25,76
5. OSP Zwonowice 27,53
6. OSP Tworków 28,71
7. OSP Owsiszcze 28,89
8. OSP Marklowice Górne 29,10
9. OSP Roszków 29,99
10. OSP Krzyżkowice
11. OSP Brzeźnica 31,22
12. OSP Pietraszyn 32,38
13. OSP Bojanów 32,61
14. OSP Nowa Wioska 33,39
15. OSP Gaszowice 34,28
16. OSP Borucin 36,54
17. OSP Lubomia 37,03
18. OSP Miejsce Kłodnickie
38,84
19. OSP Chałupki 38,91
20. OSP Syrynia 45,73
21. OSP Marklowice 72,49
22. OSP Krowiarki – dyskwalifikacja

czyli wójt gminy Grzegorz Utracki i prezes OSP Bolesław Marian Lasak.
Nocne zawody strażaków są
niezwykle widowiskowe i cieszą
się dużą popularnością wśród
widzów i dużą frekwencją jed-

MATERIAŁY I USŁUGI BUDOWLANE

W dniu otwarcia:
 liczne atrakcje
+
 upominki
 promocje
Oferujemy:
 okna, drzwi, bramy
garażowe
 farby, lakiery, akcesoria
 chemia budowlana
 narzędzia i inne

nostek ochotniczych straży pożarnych. Niezwykła atmosfera,
świetna organizacja i gościnność gospodarzy – bolesławskiej OSP – sprawiają, że na
zawody ściągają tłumy.

Zapraszamy

Kobiety PO5:
1. OSP Rudyszwałd 32,54
2. OSP Zabełków 32,78
3. OSP Borucin 38,33
4. OSP Siedliska 43,54
5. OSP Gaszowice 46,09
6. OSP Sudół 47,03
7. OSP Miejsce Kłodnickie
61,73
8. OSP Krowiarki 104,73
9. OSP Pietraszyn – dyskwalifikacja
Mężczyźni TOHATSU:
1. OSP Bolesław 22,22
2. SDH Pist 24,64
3. OSP Krzanowic e 25,11
4. OSP Tworków 25,47
5. OSP Owsiszcze 25,87
6. OSP Roszków 25,92
7. OSP Sudół 26,01
8. OSP Modzurów 26,32
9. OSP Krzyżanowice 26,83
10. OSP Brzeźnica 28,89
11. OSP Zwonowice 29,51
12. OSP Świerklany 29,92
13. OSP Pszów 29,97
14. OSP Pietraszyn 30,79
15. OSP Łańce 31,16
16. OSP Miedonia 31,26
17. OSP Miejsce Kłodnickie
32,79
18. OSP Lyski 32,86
19. OSP Szczerbice 33,27
20. OSP Chałupki 34,22
21. OSP Rudyszwałd 35,47
22. OSP Pstrążna 38,56
23. OSP Krowiarki 39,28
24. OSP Ostrożnica 39,96
25. OSP Nowa Wioska 41,12
26. OSP Bieńkowice 44,18
27. OSP Markowice 44,76
28. OSP Krzyżkowice – dyskwalifikacja
Kobiety TOHATSU:
1. OSP Rudyszwałd 28,64
2. OSP Sudół 32,01
3. OSP Siedliska 33,04
4. OSP Bieńkowice 46,34
5. OSP Pstrążna 48,76
6. OSP Krowiarki 79,59
7. OSP Miejsce Kłodnickie
83,14
8. OSP Pietraszyn – dyskwalifikacja
9. OSP Markowice – dyskwalifikacja
Zdj. Karina Kilian
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Wędkarze dzieciom Łowili o puchar wójta
Tworków » W sobotę 30 maja
na stawie Trzeciok w Tworkowie
odbyły się zawody wędkarskie
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
które co roku organizuje koło
nr 109 Polskiego Związku Wędkarskiego, w Krzyżanowicach.
W zawodach uczestniczyło 34.
chłopców i 17 dziewczynek.
Połowy były niezłe, a każde branie ryby budziło wielkie
emocje u dzieci, a jeszcze większe u opiekunów. Wszystkie ryby zaraz po zważeniu wróciły z
powrotem do wody. Gdy komisja
podliczała punkty, dzieci z apetytem zajadały pieczone kiełbaski. Dzięki zaangażowaniu członków koła zawody przebiegały
w sympatycznej atmosferze, a
dzieciaki miały ogromną frajdę
przy wędkowaniu.
Każdy z młodych zawodników otrzymał nagrodę i słodycze, a zwycięzcy dodatkowo dyplomy, medale i statuetki. W tym
roku można było wygrać sprzęt
wędkarski i sportowy, gry oraz
piękne albumowe wydania książek. Nagrody i dyplomy wręczali sołtys Tworkowa Andrzej Bulenda i prezes koła Kazimierz
Rąpała.

Wyniki zawodów
(najlepsza szóstka)

Dziewczynki
1. Sandra Czuraj (Tworków)
– 2705 pkt
2. Julia Cieślak (Tworków)
– 2605 pkt
3. Paulina Cieślak (Tworków)
– 1400 pkt
4. Emilia Suchanek (Tworków)
– 1135 pkt
5. Laura Czerny (Tworków)
– 1030 pkt
6. Wiktoria Krzykała (Nowa
Wioska) – 1025 pkt
Chłopcy
1. Dominik Więcek (Tworków)
– 1835 pkt
2. Dominik Popela (Bieńkowice) – 1685 pkt
3. Szymon Wojtaszek (Tworków) – 1575 pkt
4. Piotr Pudzich (Tworków)
– 1460 pkt
5. Jakub Kryszkier (Kietrz)
– 1160 pkt
6. Jakub Gajda (Tworków)
– 1140 pkt – najmłodszy zawodnik, niespełna trzyletni.
(tb)

Tworków » Zgodnie z harmonogramem zaplanowanych zawodów wędkarskich 14 czerwca Koło PZW 109 Krzyżanowice
zorganizowało zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy. Nad
stawem Trzeciok w Tworkowie
na zbiórkę stawiło się 39. zawodników – 30 seniorów, 4. kadetów
i 4. juniorów oraz jedna kobieta.
Po losowaniu stanowisk zawodnicy udali się na łowisko.
Rezultaty były dobre, choć trzeba przyznać, że nie dla wszystkich, i znacznie gorsze niż w roku ubiegłym.
Wśród seniorów Puchar Wójta zdobył Hubert Zygar, wśród
juniorów Łukasz Grud. Z kadetów najlepszy był Dominik Wię-

cek, który swoim wynikiem 3835
pkt „pobił” seniorów. Jedyna kobieta wśród wędkarzy – pani Teresa Śmietana – zdobywając puchar wójta może pochwalić się
wynikiem 630 pkt (w ubiegłym
roku 2460 pkt).
Zwycięzcy otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody, a wszyscy
uczestnicy upominki wędkarskie, które wręczył wójt gminy
Grzegorz Utracki.

Ariel Danuch (2520 pkt)
Waldemar Filip (2285 pkt)
Andrzej Bedrunka (2280 pkt)
Maksymilian Pendziałek
(2245 pkt)
9. Krystian Wyglenda (2185 pkt)
10. Marcin Ciuraj (1960 pkt)

Wyniki zawodów

Kadeci
1. Dominik Więcek (3835 pkt)
2. Szymon Wojtaszek (1065 pkt)
3. Paweł Rusek (770 pkt)
4. Piotr Pudzich (695 pkt)

Pierwsza dziesiątka seniorów
1. Hubert Zygar (3160 pkt)
2. Paweł Śmietana (2835 pkt)
3. Bernard Popela (2700 pkt)
4. Marek Szczeponek (2590 pkt)

5.
6.
7.
8.

Juniorzy
1. Łukasz Grud (2850 pkt)
Pozostałym juniorom szczęście
nie dopisało.

(tb)

Rodzinne wędkowanie
Roszków » 16 maja po raz
szósty na żwirowni w Roszkowie
zorganizowano rodzinne zawody
wędkarskie. Dzień okazał się wyjątkowo ciepły. W tym roku padł
rekord połowu – nasz najstarszy
uczestnik Eryk Bugla złowił boREKLAMA

wiem 10-kilogramowego suma i
dzięki temu zajął I miejsce. Ze
względu na obowiązujący okres
ochronny sum został z powrotem wypuszczony do stawu.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary.
W kategorii junior miejsca były następujące:
• I miejsce – Oliwer Kołek
• II miejsce – Bartek Stępień
• III miejsce – Paweł Hajduczek
Na pozostałych uczestników
również czekały niespodzianki.
(mb)
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BIURO SONIA
RACHUNKOWE
SARNACKA
Tworków ul. Długa 30a | tel. 508 247 697
Zakres usług księgowych dla firm:
» księgi przychodów i rozchodów
» księgi handlowe (pełna księgowość)
» ryczałt i karty podatkowe
» ewidencje środków trwałych
» kadry i płace
» rozliczenia ZUS
» na życzenie odbiór dokumentów w siedzibie Klienta

ZAPRASZAMY!
REKLAMA

REKLAMA

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

tel. 032 419 63 35,
tel. kom. 0 692 753 998

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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Gerard
Pientka
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Opieka nad grobami Twoich bliskich
REKLAMA

47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48

Gerard Pientka

tel. 32 419 83 49, 602 115 104, 692 377 976

Kontakt całodobowy
Oferujemy:
47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48Filip Pientka

- trumny - produkcja
własna
tel. 32 419
83 49, 602 115 104, 692 377 976Tworków ul. Długa 3
tel. 32 419 61 86
- żałobnicy
503 519
295
Kontakt
całodobowy
-Oferujemy:
pełna obsługa pogrzebu
Filip Pientka
Hubert Kasza
- kwiaty
trumny - produkcja własna
Tworków ul. Długa 3
Tworków ul. Główna 47
tel. 32 419 61 86
- transport
żałobnicy zmarłych w kraju i za granicą
tel. 32 419 63 24
503 519 295
609 263 071
- na
życzenie
pełna
obsługarozliczamy
pogrzebu zasiłek pogrzebowy
Hubert Kasza
- kwiaty
Usługi świadczymy całodobowo
Tworków ul. Główna 47
- transport zmarłych
w
kraju
i
za
granicą
25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
tel. 32 419 63 24
609 263 071
- na życzenie rozliczamy zasiłek pogrzebowy
Usługi świadczymy całodobowo

25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
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Z bibliotecznej
Zbliża się okres wakacji, urlopów, laby i wypoczynku.
Najlepiej temu służy dobra książka. Dlatego oferta na czerwiec jest propozycją najciekawszych i najnowszych książek
w naszych bibliotekach z gatunku powieści kryminalnej,
powieści trzymającej w napięciu i z lekkim dreszczykiem.

półki

POŻEGNAJ SIĘ – LISA GARDNER

Książka intryguje, wciąga i przeraża. Opisane przez autorkę sceny z różnymi, niejednokrotnie bardzo niebezpiecznymi pająkami,
wręcz paraliżują. Do tego każdy rozdział zaczyna się od przytoczenia cytatu, z kolejnych opracowań, traktujących o pająkach. Z jednej
więc strony czytelnik nie chce wiedzieć, co wydarzy się dalej (szczególnie taki, który nie przepada za tymi małymi stworkami), z drugiej zaś chce odkrywać ukryte dość głęboko przez autorkę tajemnice.
Zarówno Sal jak i Kim to bardzo autentyczne, a co za tym idzie i bardzo
denerwujące postaci. Nie zawsze zachowują się tak, jak na agentów specjalnych służb przystało. Trudno się im jednak dziwić, w końcu to tylko
ludzie. Ludzie, wbrew powszechnej opinii, bardzo rzadko bywają idealni.

CIERPLIWOŚĆ DIABŁA - MAXIME CHATTAM

Ta powieść to kontynuacja losów Ludivine (którą poznaliśmy w "Plugawym spisku"). Napad na pociąg, uprowadzenie autokaru z dziećmi, zamach w kinie czy supermarkecie. Czy przestępstwa te mają jakiekolwiek powiązanie z handlem ludzką skórą oraz kilkoma niewyjaśnionymi
porwaniami i śmiercią spowodowaną... strachem? Nieustraszona policjantka po raz kolejny staje przed zadaniem rozwiązania zagadki - na
pierwszy rzut oka zdawałoby się - niepowiązanych ze sobą morderstw
i napadów jakie mają miejsce w różnych częściach Francji. Powieść charakteryzuje się wartką i wciągającą akcją. Autor zadbał o to aby podczas
lektury czytelnikowi serce biło szybciej. Udowodnił, że jego wyobraźnia
jest bezkresna, a zło potrafi mieć wiele twarzy.

SYSTEM – TOM ROB SMITH

Według oficjalnej propagandy w idealnym społeczeństwie stworzonym
przez państwo sowieckie morderstwa po prostu nie istnieją. Kiedy więc
na torach kolejowych zostają znalezione zwłoki czteroletniego Arkadego, nikt nie ma wątpliwości, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Nikt
– poza rodziną chłopca. Młody, ambitny funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, Lew Demidow, całym sercem oddany komunistycznej władzy, otrzymuje rozkaz zatuszowania sprawy i sumiennie
się z niego wywiązuje. Niebawem jednak jego niezachwiana wiara w ideały rewolucji zostaje poddana poważnej próbie. Okazuje się również, że
śmierć chłopca to nie odosobniony przypadek. Giną kolejne dzieci. Lew,
ryzykując wszystko, rozpoczyna śledztwo na własną rękę, postanawiając
za wszelką cenę odnaleźć sprawcę makabrycznych zbrodni. Nawet gdyby
oznaczało to wystąpienie przeciwko Partii.

ŻYWI I UMARLI – NELE NEUHAUS

W szóstej części serii wraz z Pią Kirchhoff śledzimy snajpera – zabójcę
uderzającego zawsze z ukrycia, często ze znacznego oddalenia. Przesyła
on policji specjalnie przygotowane nekrologi z informacją, dlaczego dana
osoba musiała zginąć. Ofiary to niewinni ludzie, bliscy osób, które snajper
chce ukarać. Morderca terroryzuje ludność Frankfurtu i okolic, uderzając
systematycznie i precyzyjnie i nie dając policji chwili wytchnienia. Książka
raczej nie przypadnie do gustu osobom, które uwielbiają ciągłe zwroty akcji
i szybkie tempo, bo akcja rozkręca się bardzo powoli, ale warto poczekać
na zakończenie. Kolejną zaletą książki jest możliwość poznania rodziny
Pii, w szczególności jej młodszej siostry oraz nowych osób zaangażowanych w śledztwo. Książkę i autorkę szczerze polecam, ale warto sięgać po
wcześniejsze części serii, a "Żywych i umarłych" zostawić sobie na deser.

Myśl
Błąd jest przywilejem filozofów,
tylko głupcy nie mylą się nigdy.
Sokrates

Uśmiechnij się
Jasiu Muzykant leży sobie na trawce i gada pod nosem:
Beethoven nie żyje… Liszt nie żyje… Mozart nie żyje...
I ja też się kurcze jakoś źle czuję…



Późnym wieczorem do drzwi mieszkania pewnej kobiety zadzwonił pijany mężczyzna:
- Przepraszam czy ja tu mieszkam?
- Nie.
Po kilku minutach znowu dzwonek, a za drzwiami ten sam mężczyzna.
- Czy ja tu mieszkam?
- Nie!
Kilka minut później znowu dzwonek, ten sam mężczyzna i to samo pytanie.
Kobieta krzyczy: Ile razy mam powtarzać, że pan tu nie mieszka!
- To pani mieszka wszędzie, a ja nigdzie?



Wędkarz nad brzegiem jeziora łowi ryby, a obok siedzi jego żona. On zarzuca wędkę i po
chwili wyciąga buta. Zarzuca ponownie i wyciąga czajnik. Zaraz potem łowi młynek do
kawy, radio, telewizor, fotel... Żona na to: Zenek, tam chyba ktoś mieszka!



Rozmawia dwóch przyjaciół: Pamiętasz Maćka? Kiedy 20 lat temu wyjeżdżał do Anglii,
miał jedną parę podartych spodni. Dzisiaj ma milion.
– No popatrz! A co on zrobi z milionem podartych spodni?



Żona do męża: Kochanie, ja to bym chciała skoczyć na bungee.
- Bungee? W kuchni? Odbiło ci ?!



Fąfara przez godzinę obserwuje wędkarza, który bezskutecznie stoi z wędką nad brzegiem rzeki i czeka na branie: Przepraszam - pyta wreszcie Fąfara - jakie pan łowi ryby?
- Łowi... to za mocno powiedziane. Na razie je karmię.



Pewna mała dziewczynka na pytanie, jak się nazywa, zwykle odpowiadała „jestem córką doktora Nowaka”. Mama, obawiając się, że rodzina będzie posądzona o snobizm,
wreszcie zdołała przekonać ją, że powinna mówić „jestem Basia Nowak”. Pewnego razu po niedzielnej mszy ksiądz przygląda się małej i zagaduje: Czy ty jesteś może córką
doktora Nowaka?
Na co dziewczynka: No ja myślałam, że tak, ale mamusia mówi, że nie.

POGROMCA LWÓW – CAMILLA LACKBERG

Styczeń, Fjällbacka w okowach mrozu. Z lasu wybiega na drogę półnaga dziewczyna. Nadjeżdżający nagle samochód nie jest w stanie zahamować ani jej wyminąć. Patrik Hedström otrzymuje powiadomienie o
wypadku, gdy już wiadomo, że potrącona dziewczyna to Victoria, która
cztery miesiące temu zaginęła, wracając do domu ze szkółki jeździeckiej.
Okazuje się, że padła ofiarą okrutnych zabiegów, co gorsza, nie tylko ona.
W tym samym czasie Erika Falck bada sprawę sprzed lat, rodzinną tragedię, która skończyła się śmiercią ojca rodziny. Odwiedza w więzieniu
jego żonę, skazaną za morderstwo, ale nie może się od niej dowiedzieć,
co się wtedy tak naprawdę wydarzyło. Erika czuje, że coś się nie zgadza, że kobieta coś ukrywa. Wydaje się również, że przeszłość kładzie
się cieniem na teraźniejszości…

Życzymy wszystkim dzieciom oraz dorosłym, aby rozpoczynające się wakacje były pełne
wspaniałych, niezapomnianych wrażeń, udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Życzymy wielu fantastycznych przygód, spotkań z interesującymi ludźmi oraz szczęśliwego
powrotu do domu.
Bibliotekarze
naszej gminy

Liczba miesiąca
22,22
sekundy to czas, jaki uzyskała drużyna OSP Bolesław
na nocnych zawodach sportowo-pożarniczych

