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Zabytkowe sikawki w akcji
Bieńkowice » Sędziwe sikawki – stuletnie,
a nawet starsze – ponownie udowodniły, że
są sprawne i mogą być dumą jednostek ochotniczych straży pożarnych, które je posiadają.
W niedzielę 5 lipca o godzinie 14.00 spod
remizy OSP Bieńkowice wyruszyła kawalkada
zabytkowych sikawek, wiezionych na lawetach i udała się na boisko, gdzie odbyły się X Powiatowe i VII Międzynarodowe
Zawody Sikawek Konnych o Puchar Starosty Raciborskiego. Przy pięknej, słonecznej
pogodzie, a właściwie w tropikalnym upale rywalizowały drużyny ochotników
z powiatu raciborskiego i sąsiednich powiatów, a także ekipa z Wilkowic koło
Bielska – Białej oraz drużyny czeskie.
Czytaj dalej strona 3
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Życzenia dla jubilatów
Pani Emilia Piszczan
z Tworkowa 25 czerwca br. obchodziła w gronie rodzinnym
swoje 90. urodziny. Dostojną jubilatkę odwiedzili wójt
gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów i składając najserdeczniejsze życzenia urodzinowe w imieniu własnym
oraz lokalnej społeczności.

12 lipca br. swoje 92. urodziny świętowała w gronie
najbliższych pani Elżbieta
Fras, najstarsza mieszkanka Krzyżanowic. Z tej okazji
dostojną jubilatkę odwiedzili
zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda oraz skarbnik
gminy Danuta Biczysko, życząc dobrego zdrowia i pogody ducha wystarczającej na
kolejne lata życia.

Pan Wacław Karasiński
z Chałupek 23 lipca obchodził
swoje 90. urodziny. Szacownego jubilata odwiedzili wójt
gminy Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet
kwiatów i życząc wszystkiego
co najlepsze oraz jeszcze wielu wspaniałych lat w zdrowiu
i pomyślności.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
za udzielone wsparcie finansowe przy organizacji
III Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Tworkowie.
Sponsor główny

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/).

Gmina
Krzyżanowice
zaprasza

pod ruiny zamku w Tworkowie

ZAKOŃCZENIE

WAKACJI
Start 21 sierpnia godzina 17.00
– zagrają zespoły młodzieżowe

O GODZINIE 21.00 KONCERT ZESPOŁU

WSTĘP WOLNY

MAFIA
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Zabytkowe sikawki w akcji
Po ustawieniu sikawki przy
basenie z wodą, startujące w zawodach drużyny kolejno stawały na starcie. Po pokonaniu toru
przeszkód strażacy „siłą mięśni”
uruchamiali zabytkową pompę i strumieniem wody podawanym z prądownicy przewracali „ognik”. W tej konkurencji
o czasie wykonania ćwiczenia
decydowała nie tylko siła, ale
przede wszystkim zgranie całego zespołu.
Puchar Starosty wywalczyli
zaliczani do grupy faworytów
strażacy z OSP Przewóz, którzy
niejednokrotnie stawali w Bień-

kowicach na podium i sięgali po
najwyższe trofeum. Tuż za nimi
znalazły się nasze drużyny: Zabełków, Tworków I i Bieńkowice.
Świetnie spisały się dziewczęta
z OSP Zabełków stając na najwyższym stopniu podium. Duże brawa zebrała też drużyna
dziecięca z Zabełkowa, startująca jako jedyna w swej kategorii.
Zmaganiom strażaków przyglądali się liczni widzowie, wśród
nich poseł Henryk Siedlaczek.
Dyplomy, puchary, medale
oraz nagrody wręczali: starosta WYNIKI ZAWODÓW
Ryszard Winiarski i wójt Grze- Drużyny męskie
1. OSP Przewóz 32,60 sek.
gorz Utracki.
2. OSP Zabełków 33,84 sek.
3. OSP Tworków I 33,93 sek.
4. OSP Bieńkowice 34,30 sek.
5. OSP Świbie 35,40 sek.
6. OSP Łany 37,40 sek.
7. OSP Pietraszyn 38,83 sek.
8. OSP Tworków II 35,10 sek. +
5 karnych
9. OSP Bojanów 40,81 sek.
10. SDH Dobrosławice 43,30 sek.
11. SDH Ostrawa- Plesna 49,40
sek.
12. OSP Strzybnik 55,71 sek.
13. SDH Jamnice 60,10 sek.
14. OSP Pokrzywnica 45,45 sek.
+ 15 karnych

15. OSP Wilkowice 69,40 sek. +
5 karnych
16. OSP Pogwizdów 57,30 sek. +
15 karnych
Drużyny żeńskie
1. OSP Zabełków 42,20 sek.
2. OSP Polska Cerekiew 45,85
sek.
3. OSP Ucieszków 47,10 sek.
4. OSP Bieńkowice 50,70 sek.
5. OSP Pokrzywnica 81,36 sek.
Drużyna dziecięca
1. OSP Zabełków 36,80 sek.
(tb)

Powiatowe Święto Policji w Krzyżanowicach

sterunkowy Kamil Ludwikowski i posterunkowy Sebastian Reszuta.

Ponadto Minister Spraw WeŻyczenia policjantom złoszy sierżant Paweł Swoboda, wnętrznych odznaczyła brązożyli wójt gminy Krzyżanowi- • na stopień starszego sier- wą odznaką „Zasłużony Police Grzegorz Utracki, starosta
żanta awansował sierżant cjant” aspiranta sztabowego
raciborski Ryszard Winiarski
Adam Mróz,
Zbigniewa Michałek i sierżani Komendant Komisariatu Po- • na stopień sierżanta Policji ta sztabowego Andrzeja Sosnę.
licji w Krzyżanowicach nadkoawansował starszy poste- Odznaki zostały uroczyście wręmisarz Mirosław Mularski. W
runkowy Piotr Malon,
czone w dniu 21 lipca w Komenuroczystości wzięli udział także • na stopień starszego poste- dzie Wojewódzkiej Policji w Ka(tb)
przedstawiciele Policji z Opawy
runkowego awansowali po- towicach.
i Hulczyna oraz delegacja Miejskiej Policji z Bogumina.

Wśród awansowanych
byli policjanci
z Komisariatu Policji
w Krzyżanowicach:

• na stopień aspiranta sztabowego Policji zostali awansowani starszy aspirant Bogusław Goły i st. asp. Krzysztof
Klimek,
• na stopień aspiranta Policji
Krzyżanowice » W piątek 24 du Gminy w Krzyżanowicach. czelnik Wydziału Teleinformatyawansował młodszy aspirant
lipca odbyły się obchody Świę- Podczas uroczystości nomina- ki Komendy Wojewódzkiej Policji
Andrzej Chudyga (dzielnita Policji raciborskiego garni- cje na wyższe stopnie odebrało w Katowicach oraz Komendant
cowy gminy Krzyżanowice),
zonu. W tym roku uroczystość 66. mundurowych. Awanse wrę- Powiatowy Policji w Raciborzu • na stopień sierżanta sztabomiała miejsce w sali narad Urzę- czyli mł. insp. Cezary Czubaj, Na- insp. dr Paweł Zając.
wego Policji awansował star-
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Wyprawka szkolna

StartUp – pomysł na własny biznes
W środę 24 czerwca podsumowano drugą edycję projektu
StartUp, uczestnikom wręczono
dyplomy, a zwycięzcom nagrody.
W projekcie StratUp 2, który rozpoczął się w lutym br.,
udział wzięło 31 młodych mieszkańców gminy Krzyżanowice.
Udział w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu
zainspirował uczestników do
stworzenia 13 pomysłów na biznes. Młodzież zaprezentowała

swoje pomysły 17 maja podczas
Jarmark na granicy, zachęcając
do głosowania na swój startup
„krzyżanowickim dukatem”.
Najwięcej „dukatów”, bo 1325,
zebrali Tomasz Tannfeld, Cezary Ochman, Dominik Halamoda
za startup „Sklep i kawiarnia –
miejsce jakiego nie ma w gminie”. To pomysł na sklep z książkami, płytami i upominkami połączony z kawiarnią, w której będą organizowane różne imprezy.

OGŁOSZENIE

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie
Księga
wieczysta

Położenie

Pow.
działki
w ha

Rodzaj użytku
zgodnie
z ewidencją
gruntów
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993/6

GL1R/00054090/7

Tworków
k.m 3, ul. Polna

0.0853

R II – grunty orne

Brak
obciążeń

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Teren płaski o korzystnej hipsometrii. Nieruchomość posiada dojazd od ul. Polnej (nawierzchnia asfaltowa).
Cena nieruchomości:
Cena wywoławcza wynosi 43.000, 00 zł brutto. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Informacja o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 czerwca 2010r.
Nr XLIV/22/2010 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 161, poz.2642) działka nr 993/6 k.m 3 w Tworkowie znajduje się na terenach:
C 38 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
05 KDD – tereny dróg publicznych klasy ulica dojazdowa (w linach rozgraniczających).
Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek obiektami wobec
wyżej wymienionej funkcji, zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego zastrzega się
prawo odkupu na rzecz Gminy Krzyżanowice sprzedawanych nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia w terminie 4,5
roku od daty nabycia gruntu przez nabywcę.
Informacje o przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy
Krzyżanowice przy ul. Głównej 5
Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:
• dowód osobisty lub paszport;
• dowód wpłaty wadium;
• pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą być
przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie potwierdzone notarialnie.
W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Wadium
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
Nr 33 8474 0007 2001 0000 0013 0015.
Wadium w wysokości 4300,00 zł winno zostać uznane na rachunku gminy do dnia
24 sierpnia 2015 roku.
Informacje dodatkowe
Nieruchomość można oglądać w dniach od 21 lipca 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r., po
uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do
zawarcia umowy notarialnej i wpłacenia wylicytowanej ceny (do której zarachowane
zostanie wadium) przed zawarciem umowy, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie
trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wójt Gminy Krzyżanowice zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl
Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr
3 - 4 oraz pod numerem telefonu 032/419-40-51 wew. 142

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40,
w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t., ze. zm.) oraz zgodnie
z Uchwałą Nr 0007.XXXIX.20.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29.04.2014 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10-07-2015 roku do 07-08-2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, 47 – 450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, pokój nr 10,
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 14.00, i w czwartki
w godzinach od 9.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium rozwiązaniami,
odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, 47 – 450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, w sali narad – pokój nr 8 na parterze, w dniu 23-07-2015 roku o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzyżanowice, na adres: Urząd Gminy
Krzyżanowice, 47 – 450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, e-mail: ug@krzyzanowice.
pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 28 sierpnia 2015 roku.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18-09-2001r.
o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262), lub
2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17-02-2005r.o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235), lub
3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17-02-2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krzyżanowice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy, dodatkowo Rada Gminy Krzyżanowice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, w Referacie
Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 10, 11, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 32 419 40 50 wew. 141.

OGŁOSZENIE
GZOKSiT w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie
poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w charakterze

OPIEKUNA W AUTOBUSIE DLA DZIECI

DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE.
• 1 osoba do autobusu dowożącego dzieci do ZSO w Krzyżanowicach
• 1 osoba do autobusu dowożącego dzieci do ZSO w Bieńkowicach
• 1 osoba do autobusu dowożącego dzieci do ZSO w Chałupkach

Kontakt pod numerem:

Wyprawka szkolna należy
się:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę
trudno się domyślić, że jest to w rodzinie nie przekracza 574 zł,
bezobsługowa wypożyczalnia uczniom pochodzącym z rodzin
rowerów. Dziewczęta również niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji
stawiają na sport i turystykę.
Podsumowując projekt wójt dyrektora szkoły, uwzględniająGrzegorz Utracki stwierdził, że cej lokalne warunki ekonomiczsamorząd gminy Krzyżanowice ne i społeczne (np. ciężka choinwestuje w nowoczesną wie- roba, wielodzietność, przemoc,
dzę biznesową swoich młodych alkoholizm, narkomania w romieszkańców, co jest tak samo dzinie), uczniom niepełnosprawważne jak wspieranie samej nym bez względu na dochód.
przedsiębiorczości.
(tb)

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE
działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2015 poz. 782)

Nr
działki

Na „Krzyżanowice Turystycznie” Rafała Bulendy zagłosowało 1166 osób. To pomysł
na tzw. turystykę zorganizowaną, na przykład spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, biwaki.
Rafał chce wykorzystać walory
turystyczne gminy.
Trzecie miejsce zajęło „EasyKoło” - 814 głosów. Autorki tego startapu to Zuzanna Walesiewicz, Sonia Kolar, Wiktoria
Ostapińska, Julia Krzykała. Nie-

Zgodnie z Zarządzeniem
Nr 0050.99.2015 Wójta Gminy
Krzyżanowice do 10 września
można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach
Rządowego Programu pomocy
uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.
Pomoc zostanie skierowana
dla uczniów klas III szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

32 419 62 87 lub w siedzibie GZOKSiT,
ul. Zamkowa 48, 47-451 Tworków

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015-2016.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.
Dopuszcza się również złożenie
oświadczenia o dochodach.

Wysokość pomocy:

225 zł dla uczniów klas III
szkoły podstawowej, od 225
zł do 770 zł w przypadku uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Informujemy, że trwa reforma podręcznikowa - od 1 września oprócz pierwszoklasistów,
bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych
klas gimnazjów – sprawy formalne związane z otrzymaniem
przez w/w uczniów podręczników są koordynowane przez dyrektorów szkół.

W KASKU

BEZPIECZNIEJ
– szósta edycja
Od 2010 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy Urzędzie Gminy prowadzi akcję promującą wśród
dzieci bezpieczną jazdę na
rowerze. Co roku pod koniec
czerwca czwartoklasiści ze
szkół w Bieńkowicach, Tworkowie, Krzyżanowicach, Zabełkowie i Chałupkach odbierając karty rowerowe, otrzymują
również kaski. W tym roku zakupiono i rozdano 101 kasków
rowerowych. Głównym celem
akcji jest bezpieczeństwo młodych rowerzystów. Komisja zachęca także dzieci do aktywnej formy spędzania wolnego
czasu z kolegami i rodzicami,
zachęca do jazdy rowerowej
REKLAMA

i poznawania walorów turystycznych naszej gminy oraz
prowadzenia zdrowego stylu
życia.
Kask powinien należeć do
obowiązkowego wyposażenia
każdego rowerzysty. Zwolennicy jazdy na dwóch kółkach,
szczególnie ci młodzi, preferują wyprawy bez kasków tłumacząc, że do spokojnej jazdy po ścieżkach rowerowych
i mało ruchliwych drogach nie
jest on potrzebny. Nic bardziej
błędnego. Wypadek może się
bowiem zdarzyć wszędzie,
nie tylko na górskich trasach.
Kask przydaje się nie tylko
w czasie wypadku, chroni też
przed gałęziami, gradem czy
słońcem.

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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DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

Podczas ostatniej sesji radni zapoznali się z działalnością
Ośrodka Pomocy Społecznej za
2014 rok oraz z planami na rok
bieżący. Informacji udzieliła
kierownik pani Renata Reszka.
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie jest jednostką organizacyjną gminy Krzyżanowice. Do
jego zadań należy m.in przyznawanie i wypłacanie: zasiłków rodzinnych oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego (z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej),
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków i pomocy w naturze, stypendiów i zasiłków dla
uczniów.
Zasiłki celowe przeznaczane są głównie na zakup żywności, opału, leków, odzieży,
sprzętu gospodarstwa domowego oraz na opłaty za energię elektryczną, czynsz mieszkaniowy. Jeżeli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane
świadczenia bądź własne zasoby finansowe może nastąpić
ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania. W 2014
r. zasiłek celowy otrzymało 120
rodzin (326 osób).
Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom bez
dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium
oraz zasobach pieniężnych nie
wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu
na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala
ośrodek pomocy społecznej na
podstawie okoliczności sprawy.

W ubiegłym roku zasiłek otrzymały 33 rodziny (102 osoby).
Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy
z powodu wieku, lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, jeżeli
jej dochód jest niższy od kryterium ustalonego w ustawie
o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków
stałych jest zadaniem własnym
gminy, finansowanym z budżetu pastwa. W 2014 roku zasiłek
stały otrzymywało 11 osób.
Kolejnym ważnym zadaniem jest wydawanie skierowań do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu. Jest to
zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Z pobytu w domu pomocy społecznej korzystają osoby samotne
wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby
lub niepełnosprawności, braku możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Obecnie w domach
pomocy społecznej przebywa 7
osób, którym gmina finansuje
tam pobyt. Część kosztów pobytu w DPS pokrywają rodziny
pensjonariuszy. W 2014 z budżetu gminy wydatki na DPS
wyniosły 213.109 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice od wielu lat
zajmuje się pomocą w ramach
rządowego programu ,, Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Posiłki są przygotowane
przez firmę zewnętrzną, szkoły
zapewnia ze swojej strony pomieszczenie, gdzie uczniowie
mają możliwość ich spożycia.
Z programu korzystają również osoby starsze i niepełnosprawne.

Szczególną uwagę zwraca
się w gminie na osoby starsze
i dotknięte niepełnosprawnością. Formy pomocy finansowe,
to: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych. Natomiast formy niepieniężne to
praca socjalna: pomoc w wypełnieniu dokumentów, załatwieniu spraw urzędowych
oraz związanych z życiem codziennym, odwiedziny, wsparcie. To również współpraca
z instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu raciborskiego: PFRON,
WTZ w Raciborzu, Świetlica
Caritas, CRON. Współpraca
z placówkami oświatowymi,
współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Raciborzu.
Ośrodek współpracuje z DPS
„Pałac Różany” w Krzyżanowicach. Wraz z Urzędem Gminy
organizuje się spotkania osób
niepełnosprawnych oraz odwiedziny pensjonariuszek
w „Pałacu Różanym” w Krzyżanowicach z okazji Świąt Wielkanocy, Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia. Pracownicy
socjalni na bieżąco informują
się o potrzebach osób niepełnosprawnych, odwiedzając ich
w domach i korzystając z informacji przekazywanych przez
środowisko lokalne.
Od 2004 do kwietnia 2014 roku OPS pomagał w realizacji
Unijnego Programu Pomocy
Żywnościowej dla Najuboższych Mieszkańców Wspólnoty Europejskiej PAED. Natomiast od grudnia 2014 r. wprowadzono Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 20142020. Pierwsza edycja trwała
od grudnia 2014 r. do stycznia

KRZYŻANOWICE WŚRÓD

najlepszych gmin wiejskich
Miło nam poinformować, że
nasza gmina jako jedyna gmina
powiatu raciborskiego znalazła
się wśród 100 najlepszych polskich gmin wiejskich w rankingu Rzeczpospolitej. Zajęła wysokie 20. miejsce.
Zajęcie tak wysokiego miej-

sca jest wynikiem pracy nie
tylko nas - urzędników, ale to
w szczególności zasługa mieszkańców Gminy Krzyżanowice.
Dziękujemy serdecznie!
Niech to wyróżnienie stanie
się motorem napędowym do
dalszej, sumiennej pracy!

To duży skok Krzyżanowic,
które w zeszłorocznej edycji nie
"załapały" się do najlepszej setki. W rankingu wygrały Zielonki
z Małopolski (61,06 pkt.). Krzyżanowice zebrały 51,68. Co brano pod uwagę?

Gmina

wydatki na promocję
w wydatkach ogółem proc.

nowe podmioty
gospodarcze

liczba mieszkańców w tys.

1. Zielonki

1,02

11

20,2

20. Krzyżanowice

0,78

4

11,3

2015 r. Kolejna jest w trakcie
realizacji, planuje się objąć pomocą 260 osób.
W okresie przedświątecznym organizowana jest zbiórka żywności w sklepach naszej
gminy, która następnie za pośrednictwem OPS jest rozdawana najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Ośrodek
szczególnie stara się obdarować zebraną żywnością osoby
samotne w podeszłym wieku,
które na co dzień nie korzystają z pomocy Ośrodka z uwagi
na przekroczenie kryterium
dochodowego.
Ośrodek Pomocy Społecznej
realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.
„Twoja szansa” – program aktywizacji społeczno-zawodowej
w gminie Krzyżanowice. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa
osób bezrobotnych. Od 2008 r.
wzięły w nim udział 83 osoby.
Nieodłączną częścią projektu
są kursy zawodowe, mające
na celu zmianę, podniesienie
lub nabycie kwalifikacji zawodowych. Warto zaznaczyć, że
w skutek przeprowadzonych
działań w ramach realizacji
projektu, pracę podjęło 20 osób.
Od czerwca 2014 r. OPS
uczestniczy w programie Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do zniżek, oferowanych
przez instytucje państwowe,
jak i firmy prywatne. Program
ma charakter ogólnopolski,
a Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która
posiada przynajmniej trójkę
dzieci. Dotyczy to także rodzin
zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie. Do końca
maja 2015r. złożono 146 wniosków, w sumie wydano 541kart.
W grudniu 2011 r. w naszej
gminie został utworzony zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w ceRanking Samor ządów
"Rzeczpospolitej" należy do najbardziej prestiżowych w kraju.
Został sporządzony w dwóch etapach. Najpierw dokonano wyboru miast i gmin, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2011-2014 (na podst.
danych ministerstwa finansów).
Pod uwagę wzięto również m.in.
dynamikę inwestycji, wzrost wydatków (pomniejszony o środki
unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a także dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Następnie do
samorządów wysłano ankiety,
w których pytano m.in. o liczbę
nowych podmiotów gospodarczych, stopę bezrobocia oraz
wiarygodność kredytową.
Na podstawie:
"Ranking Samorządów 2015",
Rzeczpospolita, Nr 162
(10191)

gmina

suma
punktów

za zarządzanie

za sytuację
finansową

dochody
w złotych
na osobę

wydatki
w zł
na osobę

pozyskane
zobowiązania
środki unijne na do dochodów w
osobę
proc.

udział wydatków na
organizacje
pozarządowe w proc.

1. Zielonki

61,06

35,16

25,90

3210

3077

225

32,2

0,69

20. Krzyżanowice

51,68

25,26

26,42

3148

3190

253

1,4

0,99

lach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,
oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi.
Jednym z głównych zadań
gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej, która dotyczy niemal każdej osoby lub rodziny
zgłaszającej się po pomoc do
Ośrodka. Praca socjalna jest
ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej
zdolności samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny
i może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W kontrakcie socjalnym opracowuje
się ocenę sytuacji osoby lub
rodziny oraz wspólnie z klientem formułuje cele, które ma
on osiągnąć dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.
Pracownicy Ośrodka w toku
codziennych obowiązków podejmują na bieżąco współpracę
z Policją, Strażą Miejską, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi instytucjami
w ramach pracy socjalnej prowadzonej z osobą lub rodziną.
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę pracowników, którzy
podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje i umiejętności,
korzystając ze szkoleń organizowanych przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
w Katowicach.

Uchwały podjęte na
sesji w sprawie:

• zmiany uchwały z dnia
22.12.2014 r. w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krzyżanowice na
lata 2015-2020 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice),
• zmian w budżecie gminy na
2015 rok (m.in. prace zabezpieczające ruiny zamku w
Tworkowie),
• przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zabełkowie
polegającej na likwidacji
Szkoły Filialnej w Rudyszwałdzie,
• zmiany uchwały z dnia 22.12.
2014 r. w/s przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzyżanowice, w granicach
administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”
• zmiany uchwały z dnia 22
grudnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice (dotyczy Bieńkowic
i Tworkowa),
• zmiany uchwały Nr 0007.
II.9.2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzyżanowice na lata 20152020 (przedsięwzięcie: doradztwo energetyczne),
• zmian w budżecie gminy na
2015 rok.
(tb)

KRÓTKO
1 lipca
W Kuźni Raciborskiej odbył się
Konwent Wójtów i Burmistrzów
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W spotkaniu uczestniczył wójt
gminy Grzegorz Utracki.
2 lipca
Narada dyrektorów placówek
oświatowych gminy Krzyżanowice. Na spotkaniu posumowano rok
szkolny 2014/2015.
4 lipca
W Chałupkach odbyła się międzynarodowa impreza wodniaków zaliczana do Pucharu Polski Kajakowych Imprez na Orientację – Meander Orient Express
Wójt gminy uczestniczył w jubileuszu 90-lecia powstania OSP Owsiszcze.
5 lipca
W Chałupkach zakończył się Meander Orient Express – dwudniowa
międzynarodowa impreza wodniaków zaliczana do Pucharu Polski.
W Bieńkowicach odbyły się X Powiatowe i VII Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych o Puchar
Starosty Raciborskiego. Zawody obserwowali m.in. poseł Henryk Siedlaczek, starosta Ryszard Winiarski
i wójt gminy Grzegorz Utracki.
6 lipca
Wójt Grzegorz Utracki spotkał się
z przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorzem
Wolnikiem.
8 lipca
Wójt gminy zwiedził w Galerii Śląskoostrawskiej w Ostrawie wystawę, na której zobaczyć można m.in.
prace Jakuba Poloka – mieszkańca
Zabełkowa. Po galerii oprowadzał
wicestarosta Śląskiej Ostrawy Roman Goryczka.
11 lipca
Wójt gminy uczestniczył w jubileuszu 60-lecia OSP Nowa Wioska.
12 lipca
Rada Sołecka przy współpracy
z KGW zorganizowała dwudniowy
festyn rodzinny „Dni Rudyszwałdu”.
Gościem na festynie był zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda.
14 lipca
W Piszczu reprezentacja gminy
Krzyżanowice uczestniczyła w corocznym Turniej Minigolfa dla samorządowców gmin partnerskich.
18 lipca
W Owsiszczach rozegrano IX Międzynarodowy Turniej Oldbojów
w Piłce Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Krzyżanowice.
23 lipca
W sali narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach odbyła się dyskusja
publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzyżanowice.
24 lipca
Z okazji Święta Policji w sali narad
Urzędu Gminy w Krzyżanowicach
odbyła się akademia raciborskiego garnizonu. Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe
stopnie. Awanse wręczyli mł. insp.
Cezary Czubaj, Naczelnik Wydziału Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz
Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. dr Paweł Zając. Święto
policji w Krzyżanowicach. Życzenia
policjantom złożyli wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, starosta
raciborski Ryszard Winiarski i Komendant Komisariatu Policji w Krzyżanowicach nadkomisarz Mirosław
Mularski.
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ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

o Puchar Wójta Gminy
Roszków » Męska drużyna
OSP Roszków powtórzyła ubiegłoroczny sukces i zdobyła Puchar Wójta w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
W dorocznych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy, które odbyły się na boisku w Roszkowie
w niedzielę 28 czerwca wzięło
udział 9 drużyn męskich, siedem młodzieżowych oraz jedna
kobieca. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:
sztafeta pożarnicza i zadanie
bojowe. Wszystkie drużyny męskie i kobieca startowały na
pompie TOHATSU.
Klasyfikacja generalna zawodów: sztafeta – ćwiczenie bojowe – wynik łączny

Grupa A (mężczyźni)

1. OSP Roszków (65 – 39) 104
pkt
2. OSP Bolesław (64 – 44) 108
pkt
3. OSP Tworków (64 – 47) 111
pkt
4. OSP Krzyżanowice (68 – 44)
112 pkt
5. OSP Owsiszcze (63 – 50) 113
pkt

6. OSP Rudyszwałd (64 – 54)
118 pkt
7. OSP Bieńkowice (68 – 58)
126 pkt
8. OSP Chałupki (64 – 72) 136
pkt
9. OSP Nowa Wioska (70 – 97)
167 pkt

Grupa C (kobiety)

OSP Rudyszwałd (83 – 79)
162 pkt

CTIF

1. OSP Bolesław (91 – 941) 1032
pkt
2. OSP Bieńkowice (90 – 934)
1024 pkt
3. OSP Krzyżanowice ( 90 – 914)
1004 pkt

Młodzi strażacy walczyli

o Puchar Starosty

Krzyżanowice » W sobotnie przedpołudnie 27 czerwca na boisku przy przedszkolu
w Krzyżanowicach, w sportowej
rywalizacji spotkały się młodzieżowe drużyny pożarnicze, aby
walczyć o Puchar Starosty. Najwyższe trofeum zdobyli młodzi
strażacy z Bolesławia. Tuż za
nimi był Sudół i Markowice.
Zawody składały się z dwóch
konkurencji. Biegu sztafetowego z przeszkodami, gdzie każdy zawodnik na swoim odcinku
miał odrębne zadanie do wykonania: pokonać ścianę drabiniastą, przenieść wąż, gaśnicę i ustawić na podeście, przeskoczyć płotek, rozwinąć linię
gaśniczą z dwóch odcinków węża od rozdzielacza i zakończyć
prądnicą. Zadanie bojowe polegało na zbudowaniu linii gaśniczej z czterech odcinków węża, zawodnicy musieli wykazać
się znajomością sprzętu pożarniczego i umiejętnością wiązania węzłów oraz uzupełnić wodą
z hydronetki zbiorniczek.
Z ramienia PSP zawody sędziowali mł. bryg. Roland Kotula i mł. asp. Marek Wranik. Zmaganiom drużyn młodzieżowych
przyglądali się m.in. starosta
raciborski Ryszard Winiarski
oraz wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki.
Organizatorem IX Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych OSP
o Puchar Starosty Raciborskiego była Ochotnicza Straż Pożarna z Krzyżanowic.

Klasyfikacja:

1. miejsce Bolesław – 1030 pkt.
2. miejsce Racibórz-Sudół –
1027 pkt.
3. miejsce Racibórz-Markowice – 1026 pkt.
4. miejsce Krzyżanowice – 1004
pkt.
5. miejsce Bieńkowice – 1002
9. miejsce Owsiszcze – 951 pkt.
pkt.
6. miejsce Roszków – 985 pkt.
7. miejsce Rudyszwałd – 972
Zdj. Karina Kilian
pkt.
8. miejsce Tworków – 963 pkt.

4. OSP Roszków (87 – 906) 993
pkt
5. OSP Rudyszwałd (82 – 908)
990 pkt
6. OSP Owsiszcze (84 – 883)
967 pkt
7. OSP Tworków (82 – 834) 913
pkt
(tb)
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Piękno starych samochodów

Zabełków » Piękne, oryginalne, jedyne w swoim rodzaju,
mimo upływu lat prezentują się
nadal wspaniale, są dumą swoich właścicieli. Symbole PRL-u –
syrenki, fiaty duże i małe, polonezy, junaki. Symbole motoryzacji naszych sąsiadów – skody,
trabanty, wartburgi oraz samo-

chody, o których się tylko marzyło w latach 60-tych i 70-tych
ubiegłego wieku – mercedesy,
ople i volkswageny, a także volvo, porsche, cadillac, wszystkie
mające ponad 25 lat. Poza tym
unikatowe samochody przedwojenne: Willys Overland z 1926
roku, Fiat Topolino z 1937 roku
czy Citroen AC4 z 1930 roku organizatora zlotu pana Mariana
Studnica.
Te wszystkie „samochody
z duszą”, jak często nazywają
swoje pojazdy ich właściciele,
podziwiały w Zabełkowie 27 i 28
czerwca setki widzów.
Ponad 100 samochodów i mo-

Tak się bawi Rudyszwałd
Rudyszwałd » Dni Rudyszwałdu, w tym roku świętowane 11 i 12 lipca, to impreza, która od dziesięciu lat cieszy się
ogromną popularnością nie
tylko wśród mieszkańców sołectwa, ale także okolicznych
miejscowości oraz sąsiednich
gmin polskich i czeskich.
W sobotę po południu rozegrano mecz, a potem bawiono
się do rana na zabawie tanecz-

nej. W niedzielę w programie
artystycznym zaprezentowały się przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum.
Gwiazdą niedzielnego
wieczoru był Tomasz Calicki – wokalista, kompozytor i aranżer – oraz towarzyszące mu dziewczyny,
bawiący publiczność śpiewem
i humorem. Dwudniowy festyn

zakończyła zabawa taneczna.
Ponadto były atrakcje dla
dzieci i dla dorosłych. Organizatorzy zapewnili też bogaty
bufet: pyszne swojskie wypieki, kiełbaskę i karczek z grilla
oraz chłodne piwo, a dla smakoszy miodówkę.
Festyn zorganizowała Rada
Sołecka przy współpracy z KGW.
Dochód z festyny zostanie przeznaczony na nowe ogrzewanie
w kościele parafialnym.
(tb)

Meander Orient Express

Chałupki » Dwa dni trwała
międzynarodowa impreza wodniaków zaliczana do Pucharu
Polski Kajakowych Imprez na
Orientację.
W sobotę 4 lipca odbył się
pierwszy etap zawodów kajakowych „ORIENT”, zaliczany do
Pucharu Kajakowych Imprez
na Orientację. Pierwsze załogi
ruszyły ze startu w Chałupkach
po godzinie dziesiątej, ostatnia
zameldowała się na mecie pod
mostem kolejowym w Zabełkowie przed godziną piętnastą.
Etap rozgrywany był na
siedmiokilometrowym odcinku Odry oraz na terenie akwenu Ośrodka Wypoczynkowego
„Olza”. Każda zgłoszona osada otrzymała przed startem
mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, które zostały

umieszczone na trasie wzdłuż
linii brzegowej lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, jak również
punkty mylne, których na mapie nie zaznaczono. Osady potwierdzały swoją obecność przy
punkcie kontrolnym dziurkując odpowiednie pole na karcie
startowej dziurkaczem, który
był umieszczony przy każdym
punkcie.
Wieczorem przewidziano
liczne zabawy nie tylko dla wodniaków oraz festiwal piosenki
różnorodnej czyli koncert zespołów m.in. MuzyKajaka.
W niedzielę, 5 lipca, rozegrano na Odrze w Chałupkach drugi etap zawodów kajakowych pn.
„EXPRESS” o długości około 3
km. Osady startowały kolejno
z rampy lub pomostu i kierowały się w w dół, a potem w górę

rzeki, zaliczając kolejne bramki i punkty kontrolne. Po pokonaniu kilkusetmetrowego odcinka pod prąd zawodnicy wychodzili na ląd, i tam odbywały
się konkurencje sprawnościowe.
Po wykonaniu zadań zawodnicy
wracali na wodę i po pokonaniu
kolejnych bramek wracali z prądem do mety. Ostanie kilkadziesiąt metrów pokonywali lądem,
biegnąc z kajakiem.
Organizatorem zawodów był
Klub Kajakowy Meander, honorowy patronat nad Meander
Orient Express objął wójt gminy Grzegorz Utracki.
(tb)

tocykli z Czech i Polski przyjechało w sobotę na Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych do Zabełkowa. To już
ósma edycja tej popularnej nie
tylko na Śląsku imprezy.

Wakacyjne spotkanie

Roszków i Roszków
Zgodnie z zapowiedzią 5 lipca przyjechała do nas 29 osobowa grupa dzieci z opiekunkami z Roszkowa Wielkopolskiego. Uczestniczyli we Mszy
św., a później zwiedzili ciekawe
miejsca w naszej gminie: zamek
w Chałupkach, pałac w Krzyżanowicach, muzeum czarnego dębu, ruiny zamku i kryptę
trumien w kościele w Tworkowie. Z zainteresowaniem oglądali Zawody Sikawek Konnych
w Bieńkowicach i tam spotkali się z Wójtem Grzegorzem
Utrackim, który wspomógł nas
w przyjęciu tej grupy. Mieli też
okazję przekroczyć granicę i zobaczyć rynek w Starym Bogumi-

nie. Upalne popołudnie nasi goście spędzili w Roszkowie na integracyjnym festynie pod wiatą,
wspólnie z dziećmi i mieszkańcami Roszkowa bawili się przy
dyskotekowej muzyce, którą zasponsorował Eugeniusz Mikołajek, dziękujemy. Roszków poznawali roszkowskim guestem
„W krainie Gołężyców” podziwiając uroki naszych okolic. W poniedziałek dwoma autokarami
pojechaliśmy zwiedzać Czechy:
skansen Rożnov z drewnianym
miasteczkiem i młyńską doliną,
wyciągiem na Pustevny i wodny raj Aquapark Frydek Mistek. Wszyscy uczestnicy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni.

Organizatorem zlotu była
Rada Sołecka Zabełkowa, pod
kierunkiem Mariana Studnica,
wielkiego miłośnika dawnej
motoryzacji oraz Urząd Gminy Krzyżanowice.
(tb)

Przyjęcie roszkowian było możliwe dzięki wsparciu sponsorów,
bardzo serdecznie dziękujemy:
Helenie i Robertowi Wróbel, Joachimowi Urbaniec, Józefowi
Farana, Piotrowi Pośpiech, ks.
Proboszczowi. Dziękujemy za
pomoc: paniom z KGW – Halinie Blokesz, Genowefie Bugla,
Bernadecie Bugla, Beacie Stasz,
za ciasto: Renacie Riedel, Krystynie Gajda, Izabeli Matuszek,
Zofii babci Kuby, za pomoc Radzie Sołeckiej: Józefowi Staś,
Bernardowi Gajda, Antoniemu
Stasz, Mireli Bugdol. Cieszymy
się z pomocy młodzieży: Karoliny Matuszek, Karoliny Bugla,
Patrycji Szwast i Sylwii Szwast,
dziękujemy. Opiekunowie wycieczki i Pani sołtys z Roszkowa
Wielkopolskiego bardzo dziękują za serdeczne przyjęcie, za
wspólną wycieczkę i wspaniałą
atmosferę. Zapraszają nasze
dzieci na kolejne wakacje.
Maria Riedel
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Gimnazjaliści – absolwenci
ZSO Bieńkowice
Anna Bożek,
Martina Hanczuch, Julia
Klemens,
Aleks Krakowczyk,
Agnieszka Kudełka,
Zofia Lasak,
Marek Morawiec,
Szymon Piechaczek,
Weronika Piperek,
Dawid Piskorz,
Damian Piszczan,
Patrycja Złoty
Wychowawca klasy:
mgr Aldona Musioł

ZSO Chałupki
Mirela Derkowski, Katarzyna Drobny, Julia Hanslik, Adrian Hofner, Sonia Kolar, Marcin Kostka, Anita Krause, Julia
Krzykala, Dominik Kupka, Mateusz Lazar, Szymon Marchliński, Natalia Matera, Żaneta Nawrat, Sabina Nocoń, Daria
Nowak, Wiktoria Ostapińska, Agnieszka Płaczek, Ewa Porwoł, Mateusz Skrzyszowski, Michał Smyczek, Piotr Staś,
Karolina Szulik, RadosławTopa, Zuzanna Walesiewicz, Katarzyna Wieczorek
Wychowawca: mgr Teofil Feliks

NAGRODY

dla wyróżniających się uczniów
Przedszkole Tworków
Arkadiusz Strzelczyk, Magdalena Fojcik, Julia Cycoń, zespół wokalny (20 dzieci).
Opiekunki: Barbara Kasza, Barbara Mokrosz, Jolanta Pawlik.

Tworków » 23 czerwca, pod
koniec roku szkolnego, sala
widowiskowa tworkowskiego
Centrum Kultury zgromadziła
ponad 100. laureatów olimpiad
i konkursów przedmiotowych
oraz młodych sportowców, którzy reprezentowali swoje szkoły, a tym samym naszą gminę
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Sukcesy odnoszone w wielu prestiżowych
konkursach są efektem intensywnej pracy uczniów, świadczą także o zaangażowaniu nauczycieli, którzy poświęcili wiele
czasu na przygotowanie swoich
podopiecznych. Zastępca wójta
gminy Grzegorz Swoboda i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek wręczyli dyplomy i nagrody wyróżniającym się uczniom
i listy gratulacyjne ich opiekunom. Wśród nagrodzonych byli
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjaliści, a także przedszkolaki.

Przedszkole Bieńkowice
Maria Socha, Szymon Grzesiczek.
Opiekunki: Barbara Somerla, Adriana Otawa, Edyta Kalisz.
Przedszkole Chałupki
Jan Chrobok, Anna Wycisk,
Lena Kozak, Zuzanna Wolnik.
Opiekunka: Beata Stobierska.
SPORT
ZSO Bieńkowice
Partycja Zeman, Marcin Bożek, Marcin Sztuka, Artur Klimża, Marcin Maisik, Rafał Foltys,
Daniel Herzog, Patryk Fichna,
Patryk Hoszycki, Tomasz Cwik,
Roman Modlich, Emilia Daszkiewicz, Magdalena Daszkiewicz, Olivia Korczok, Natalia
Markgraf, Piotr Dominiak, Tomasz Modlich, Dominik Mrowiec, Jacob Rode, Alex Cwik,
Emilia Gurk, David Korczok, Seweryn Piechaczek, Filip Ćmok,
Jasmin Krakowczyk, Weronika Socha, Patrycja Ćwik, Aleks
Krakowczyk, Szymon Jureczka.
Opiekunowie: Norbert Utrata, Barbara Stronczek-Jóźwiak,
Weronika Możejko.

Przedstawiamy
nagrodzonych uczniów
i ich opiekunów.

Szkoła Podstawowa w Zabełkowie
Philipp Fuchs.
Opiekun: Gabriela Wiśniowska

ZSO Krzyżanowice
Dawid Bugla, Aron Bulenda, Kamil Ciuberek, Rafał Fichna, Marcin Fiera, Michał Gołąbek, Simona Gruchot, Kamil
Jureczka, Anna Karnówka, Julia Kwaśnica, Anna Lasak, Daria Luleczka, Laura Luleczka, Karolina Matuszek, Monika
Mikołajek, Łukasz Nowak, Andrzej Płaczek, Patrycja Pradela, Patryk Pradela, Dawid Sbeczka, Natalia Skiba, Katarzyna
Staniczek, Patrycja Szwast, Nicole Świerczek, Tomasz Tannfeld, Emilia Turoń, Paweł Wróblewski
Wychowawca: mgr Magdalena Ottlik

ZSO Tworków
Kamil Biela, Victoria Bobrowska, Karol Dastig, Mateusz Drobny, Patrycja Friedek, Mateusz Grygarczyk, Emilia Herman,
Piotr Kawaler, Paweł Kołek, Arkadiusz Kretek, Kacper Kretek, Łukasz Krupa, Weronika Krupa, Julia Krzykała, Wiktoria
Krzykała, Olivia Lipiec, Dominika Machnik, Paulina Mrowiec, Marzena Okręt, Natalia Ottlik, Beata Pieczka, Amanda
Pitrasz, Andreas Posmyk, Marta Pośpiech, Agata Pudzich, Karolina Stuchły, Julia Zawadzka
Wychowawca klasy: mgr Agnieszka Glos

ZSO Chałupki
Martyna Zmuda, Natalia Cimała, Paweł Wycisk, Laura Malcharek, Fiodor Brechow, Szymon Juraszek, Łukasz Matuszek, Beniamin Kania, Szymon
Marchliński, Michał Bańczyk,
Bartosz Cholewa, Mateusz Bilik, Zespół Iskierki-12 osób.
Opiekunowie: Maria Gołąbek, Klaudia Rusnarczyk, Violetta Nowak, Teresa Lipiec, Barbara Tomczyk.
ZSO Tworków
Elżbieta Krzykała, Vivien
Wądołowska, Emilie Gruner,
Wiktoria Krzykała, David Buba, Oliwia Lipiec, Hubert Kupka,
Karolina Stuchły, Wiktoria Fojcik, Patrycja Wyszkoni, Damian
Krzyżok, Marta Burszyk, Klaudia Pietrasz, Sandra Kuczaty,
Grzegorz Jobczyk, Łukasz Buba, Grzegorz Wojtek, Julia Zawadzka.
Opiekunowie: Danuta Janoch, Iwona Wądołowska, Piotr
Jeziorski, Ewelina Miensopust.

Nowak, Fabian Wolny, Adam Kuschnik, Wiktoria Moskwa, Aleksandra Krupa, Szymon Uliczka,
Izabela Błajda, Dawid Krakowczyk, Mateusz Adametz, Karolina Kołek, Jakub Rubacki, Mateusz Szebestik, Marcin Fiera,
Anna Lasak, Rafał Fichna, Simona Gruchot, Julia Kwaśnica,
Opiekunowie: ks. Jerzy Witeczek, s. Anna Ratuszny, Ilona Cieślik, Halina Fulneczek,
Małgorzata Humeniuk, Gabriela Kupiec-Kwaśnica, Stefania
Morawiec, Piotr Hluchnik.

ZSO Bieńkowice
Anna Bożek, Marcin Bożek,
Martina Hanczuch, Zofia Lasak,
Emilia Klimża, Natalia Kubny,
Emilia Popela, Paulina Cwik,
Żaneta Piechula, Sandra Kretek, Weronika Piperek.
Opiekunowie: Damian MaZSO Krzyżanowice
tioszek, Renata Stroka, Edyta
Michał Uliczka, Szymon Ru- Witeczek, Renata Wolnik, Izabacki, Agata Fichna, Michał bela Glenc-Porwoł, Agata HerKuhn, Sandra Kuśka, Kamila man, Marcin Jędorowicz.

ZSO Krzyżanowice
Wioletta Biczysko, Anna Karnówka, Emilia Krupa, Wiktoria
Kolorz, Donata Blokesz, Amelia
Kolorz, Klaudia Krupa, Paweł
Wróblewski, Michał Gołąbek,
Aron Bulenda, Rafał Fichna,
Kamil Ciuberek, Dawid Bugla,
Arkadiusz Organiściak, Patryk
Mierzwiński, Aleksandra Krupa,
Paulina Lasak, Paulina Kamczyk, Sara Trela, Sara Stuchły,
Wiktoria Warchoł, Magdalena
Fichna, Martyna Cziuraj, Marta Organiściak, Sandra Kuśka,
Wiktoria Pieczka, Julia Krakowczyk.
Opiekunowie: Krzysztof Popławski, Aleksandra Gajęcka,
Beata Bugla.
ZSO Tworków
Mateusz Starostka, Kamil
Tlon, Grzegorz Wojtek, Michał
Tlon, Sarah Malcharek, Aleksandra Kasza, Marta Czuraj,
Wiktoria Fojcik, Rafał Bulenda,
Daniel Miensopust, Seweryn
Michna.
Opiekun: Piotr Jeziorski.
(tb)
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Gimnazjalista 2015
Wójt gminy Grzegorz Utracki
przyznał doroczne wyróżnienia
najlepszym absolwentom gimnazjów z terenu gminy Krzyżanowice. Wyboru – spośród
kandydatów zaproponowanych
przez dyrektorów szkół – dokonała komisja powołana przez
wójta gminy Krzyżanowice na
podstawie regulaminu zaopiniowanego przez Młodzieżową Radę Gminy oraz dyrektorów gimnazjów. Kryteria wyboru najlep-

szych absolwentów uwzględniały wyniki w nauce, osiągnięcia
w konkursach i zawodach, a także aktywną postawę społeczną.
Tytuł „Gimnazjalisty roku
2015”, za znakomite wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie
gminy oraz aktywność społeczną, otrzymali: Anna Bożek,
Zofia Lasak i Martina Han-

czuch z Gimnazjum w Bieńkowicach, Mirela Derkowski
i Szymon Marchliński z Gimnazjum w Chałupkach, Anna
Lasak z Gimnazjum w Krzyżanowicach oraz Olivia Lipiec
z Gimnazjum w Tworkowie.
Nagrody zostały wręczone
podczas komersów gimnazjalistów.
(tb)

części ostatniej, tym razem ustnej, podczas której zmierzyła się
z pytaniami dotyczącymi historii Śląska, rodów tam mieszkających oraz pałaców i zamków wybudowanych w historycznych
granicach Śląska.
W jury konkursu zasiedli między innymi: prof. dr hab. Aleś
Zarićky - Dziekan Wydziału Fi-

lozoficzno-Historycznego Uniwersytetu w Ostrawie; dr hab.
Tomasz Ciesielski - prof. UO Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego; dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki - kierownik działu programowego
Centrum Kultury Śląskiej; Guenter Boehm - genealog, przedstawiciel rodu przedwojennych
właścicieli Pałacu Jedlinka - Nowy Jork, USA; dr Dariusz Woźnicki - przewodniczący komisji
konkursowej, dyrektor Pałacu
Jedlinka.
Swoją obecnością finał konkursu uświetnili także: książę
Krzysztof Konstanty Radziwiłł
- arystokrata i biznesmen; Joanna Lamparska - dziennikarka, autorka książek i „przewodników innych niż wszystkie”;
Sławomir Górzyński - prezes
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
Info: II LO

Faustyna Adamczyk laureatką
międzynarodowego konkursu
Mieszkanka Krzyżanowic,
uczennica drugiej klasy II LO
w Raciborzu Faustyna Adamczyk zajęła IV miejsce w Wielkim Finale Międzynarodowego
Konkursu Historycznego „Śląskie Zamki i Pałace”. Organizatorem konkursu już po raz szósty była Fundacja Supralibros
w Jaworznie.
Konkurs adresowany był do
uczniów z Polski, Czech i Niemiec. Jego celem było upowszechnianie, utrwalanie i poszerzanie wiedzy o regionie poprzez ukazanie piękna i rozmaitości śląskich zamków i pałaców,

które związane są ściśle z historią tej ziemi.
I etap konkursu dotyczył sporządzenia pisemnej pracy na temat wybranego zamku bądź pałacu znajdującego się w historycznych granicach Śląska. Faustyna
opisała pałac książąt Lichnowskich w Krzyżanowicach, miejscowości, z której uczennica pochodzi. Jej praca konkursowa została wyróżniona spośród ponad
200 nadesłanych na konkurs i zakwalifikowana do finału.
Finał odbył się 17-18 czerwca w Pałacu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju dla 25 autorów naj-

lepszych prac monograficznych nadesłanych w I etapie.
- Historia to moja pasja – mówi Faustyna. - Często z rodzicami zwiedzam, naszą okolicę
i jeździmy po całej Polsce. Tata
dał mi taki impuls, historia to
też jego „konik”, często oprowadza wycieczki po naszej gminie
i zna wiele ciekawych faktów
historycznych. Tak więc moja
nauczycielka historii, pani Alina Lach-Kapuśniak, nie musiała mnie długo namawiać do
konkursu.
Faustyna przyznała, że nie
było łatwo, bo w krótkim czasie

musiałam przeczytać 16 bardzo
grubych książek – wiele z nich
było trudno dostępnych – na temat historii zamków śląskich
i posiadających je rodów.
To były naprawdę emocjonujące przeżycia z dogrywką
w Wielkim Finale. Po dwóch turach testowych konkursu Faustyna dostała się ostatecznie do

Kolejny był Ostrów Lednicki,
jedno z najważniejszych miejsc
historii Polski. Za panowania
Mieszka I i Bolesława Chrobrego wyspa była jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Jest to
najbardziej prawdopodobne
miejsce Chrztu Polski.
Przypuszczalnym miejscem
chrztu Mieszka I jest też Bazylika Archikatedralna św. Piotra
i św. Pawła w Poznaniu, która
znalazła się na szlaku wycieczki. To jeden z najstarszych pol-

Szlakiem pierwszych Piastów
Pod koniec czerwca Młodzieżowa Rada Gminy Krzyżanowice, młodzież aktywnie działająca w samorządach uczniowskich oraz laureaci konkursów
i wyróżniający się w nauce uczniowie wraz z opiekunami i radną Gabrielą Jendrzejczyk (opiekunką Młodzieżowej Rady Gminy) udała się na wycieczkę do

Gniezna, Biskupina i Poznania.
Wyjazd obfitował w wiele atrakcji. Młodzież w ciągu
dwóch dni zwiedziła najważniejsze miejsca związane z początkiem państwa polskiego.
W Gnieźnie obowiązkowo należy zobaczyć Bazylikę Archikatedralną Wniebowzięcia NMP
i św. Wojciecha czyli Katedrę

Gnieźnieńską. Najbardziej znanym, obok sarkofagu św. Wojciecha, zabytkiem katedry są odlane z brązu romańskie Drzwi
Gnieźnieńskie. Przedstawiono na
nich sceny z życia św. Wojciecha.
A w Muzeum Początków Państwa
Polskiego, można zobaczyć ekspozycję poświęconą rozwojowi
państwowości polskiej od wczes-

nego średniowiecza do ostatniego króla z dynastii Piastów
W Biskupinie młodzież zwiedziła najbardziej znany w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny. Powstał w miejscu dawnej osady obronnej z przełomu
epoki brązu i żelaza, zamieszkałej przez ludność kultury łużyckiej.

skich kościołów i najstarsza
polska katedra (od 968). Jest
ona miejscem pochówku pierwszych władców Polski. W Poznaniu koniecznie trzeba też
zobaczyć Koziołki, które bodą
się codziennie o 12.00 na wieży
poznańskiego Ratusza.
Wycieczka była nagrodą wójta gminy Krzyżanowice dla uczniów wyróżniających się w nauce i aktywnie działających społecznie w swoim środowisku.
(tb)

Krzyżanowickie Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy Gminy Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:
Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice,
e-mail: wiesci@krzyzanowice.pl, tel: +48 32/4194050 wew. 131
Redaktor naczelny: Teresa Banet
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
Skład: Fabryka Informacji Sp. z o.o.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów
oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
a także nie zwraca materiałów niezamówionych.

10 » Stowarzyszenia i organizacje »

Lipiec 2015 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

JUBILEUSZ 90-LECIA
OSP Owsiszcze
Owsiszcze » W sobotę 4 lipca
strażacy w Owsiszczach świętowali jubileusz 90-lecia istnienia
swojej jednostki. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w intencji żyjących i zmarłych strażaków, którą celebrował ksiądz
proboszcz Eryk Czech.
Po południu przed remizą
odbyły się uroczystości oficjalne i odznaczenie zasłużonych
członków jednostki. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymali druhowie: Wilhelm
Sbeczka, Wilhelm Bedrunka,

Bogdan Pientka. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymali druhowie: Marek
Cisz, Łukasz Kocur. Brązowy
medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie:
Stanisław Wolek, Aleksander
Gębski, Rajmund Obruśnik. Odznaki „Wzorowy strażak” otrzymali druhowie: Marcin Wilpert,
Marcin Gębski, Mariusz Kempa, Dariusz Pientka. Złotą odznakę „Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza” otrzymali: Dorota
Gębski, Emilia Pytlowany, Bo-

Zawody sikawek
PO GÓRALSKU

JUBILEUSZ 60-LECIA
OSP Nowa Wioska
Nowa Wioska » W sobotę 11
lipca przed remizą strażacką
w Nowej Wiosce zebrali się strażacy, by uczcić 60-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wcześniej uczestniczyli w uroczystej mszy św. w Owsiszczach.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
strażacy z jednostek OSP gminy
Krzyżanowice, delegacja SDH
Piszcz, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Jerzy Szkatuła, zastępca komendanta powiatowego PSP w Raciborzu Jan Krolik, poseł Henryk
Siedlaczek, wicewójt Grzegorz
Swoboda.
mii odznaczono zasłużonych
Podczas uroczystej akade- członków jednostki. Brązowy

1. Ochotnicza Straż Pożarna
Zabełków
2. Ochotnicza Straż Pożarna
Bieńkowice
3. Ochotnicza Straż Pożarna
Polska Cerekiew
Kategoria Seniorzy
1. Ochotnicza Straż Pożarna
ZabełkówOchotnicza Straż
Pożarna Polska Cerekiew

Zadanie, które każda z piętnastu drużyn musiała wykonać
to pokonanie toru przeszkód,
przeniesienie manekina na noszach, a potem uruchomienie
zabytkowej pompy "siłą mięśni"
i strącenie trzech pachołków
strumieniem wody podanym
z prądownicy.
Sprawdzano również długość
strumienia wody z ręcznej sikawki i to również poddawano
Wilkowice » W sobotę, 18 towali: drużyny męska i żeńska ocenie.
Najdłuższy „rzut wody” na
lipca, na stadionie Gminnego z OSP Zabełków i drużyna żeńLudowego Klubu Sportowego ska z OSP Bieńkowice. W zawo- długość 28,8 metra dokonała
w Wilkowicach odbyły się XI- dach uczestniczyły też drużyna drużyna żeńska z Polskiej CeII Powiatowe i III Otwarte Za- męska i żeńska z OSP Polska rekwi.
Zawody przebiegały w miłej
wody Sikawek Konnych i Ręcz- Cerekiew (powiat kędzierzyńnych o Puchar Wójta Gminy Wil- sko-kozielski, województwo atmosferze. Po zakończeniu rykowice. Do rywalizacji stanęło opolskie). Wszystkie drużyny walizacji rozpoczęła się biesiada
15 zespołów, które startowały z naszego regionu znalazły się strażacka, podczas której przyw trzech kategoriach: Młodzie- na podium.
grywała góralska kapela, bowiem Wilkowice leżą w górach,
żowych Drużyn Pożarniczych,
u podnóża Beskidu Małego.
Kobiet i Seniorów. Gminę Krzy- Wyniki naszych drużyn
(tb)
żanowice w zawodach reprezen- Kategoria Kobiety
REKLAMA

medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Janusz Skiba i Krzysztof Pytlik.
Odznaki „Wzorowy strażak”
otrzymali druhowie: Mateusz
Neuwerth, Mateusz Pytlik, Łukasz Oczadły, Michał Grześ, Roman Krautwurst.
Na zakończenie prezes OSP
Nowa Wioska Hubert Oczadły
wręczył pamiątkowe statuetki
wszystkim gościom, delegacjom
jednostek OSP oraz druhom weteranom.
(tb)

żena Pientka. Srebrną odznakę
„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali: Łukasz Sbeczka, Dawid Krakowczyk, Dawid
Lichownik. Brązową odznakę
„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali: Sara Stuchły,
Kamil Wolek, Fabian Wolny, Michał Fulneczek.
Po zakończeniu oficjalnych
uroczystości, w sobotnie popołudnie, organizatorzy przewidzieli festyn, a wieczorem zabawę taneczną.
Na strażackim jubileuszu
spotkali się strażacy z jednostek OSP gminy Krzyżanowice,
delegacja SDH Piszcz, komendant powiatowy PSP w Raciborzu Jan Pawnik, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Krzyżanowicach Stanisław
Bujak, poseł Henryk Siedlaczek,
starosta raciborski Ryszard Winiarski, wójt gminy Grzegorz
Utracki oraz przedstawiciele
miejscowych organizacji.
(tb)
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PIERWSZY SPŁYW

Puchary i dyplomy wręczali
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, wójt gminy Grzegorz
Utracki i starosta Haci Werner
Vyletělek. Organizatorem turnieju był LKS Owsiszcze oraz
Gminny Zespół Oświaty Kultury
Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

kajakowy w sezonie

WYNIKI TURNIEJU

den z nielicznych naturalnych
fragmentów liczącej sobie ponad 800 km długości rzeki. Na
odcinku tym napotkać można
progi, ostre zakręty, wiry i drzewa leżące w korycie rzeki.
Mimo utrudnień i kilku przymusowych kąpieli w Odrze
wszyscy wodniacy dotarli do
celu na przystań do Zabełkowa. Tam w Zajeździe przy KoPierwszy w tym roku spływ
Niespełna 8-kilometrowy minku czekał gorący posiłek
kajakowy już za nami. W so- odcinek ze Starego Bogumina i chłodne napoje.
(tb)
botę 27 czerwca na przystań przez graniczne meandry OdOwsiszcze: W tropikalnym
upale rozegrał się dziewiąty
w Starym Boguminie przybyło ry jest bardzo ciekawy – to jeokoło osiemdziesięciu wodniaz kolei Międzynarodowy Turniej
ków z Czech i Polski. Wiek miOldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowiłośników wiosłowania po rzece
bardzo różny – osoby dorosłe,
ce. W sobotnie popołudnie, 18
młodzież i dzieci, właściwie całe
lipca, na boisku w Owsiszczach
rodziny. Nie zabrakło stałej byspotkało się sześć drużyn: trzy
walczyni spływów – suczki Lesczeskie – T.J. Sokol Szylerzosi z Bogumina wraz ze swoimi
wice, T.J. Slavia Piszcz, T.J. Soopiekunami.
kol Hać oraz trzy polskie – LKS
Zanim kajaki spuszczono na
Krzyżanowice, LKS Chałupki,
wodę odbył się „chrzest” wodLKS Owsiszcze.
niaków, którzy po raz pierwszy
Zawody prowadzili sędzioruszali na spływ. Potem pirat
wie Podokręgu Racibórz (Broz Karaibów Jack Sparrow symnisław Pytlik, Grzegorz Gajda,
bolicznie otworzył wielkim kluOliwer Huptaś). Turniej był rozczem Odrę i wszyscy ruszyli na
grywany systemem pucharoszlak wodny.
wym, mecze trwały 2 x 12 minut,
a po każdym meczu seria rzutów karnych dla każdej z drużyn.
Zespoły były podzielone na dwie
grupy. Z grupy 1 wyszły drużyny
oldbojów z Haci i Piszcza z grupy 2 z Szylerzowic i Chałupek.
O trzecim miejscu decydowały rzuty karne, w których zawodnicy z Chałupek pokonali swo-

Puchar Wójta

dla oldbojów z Szylerzowic

Grupa 1
• T.J. Slavia Píszcz
• LKS Owsiszcze
• T.J. Sokol Hać

Grupa 2
• LKS Krzyżanowice
• LKS Chałupki
• T.J. Sokol Szylerzowice

WYNIKI MECZÓW
GRUPOWYCH

• Piszcz – Owsiszcze 2:0 (0:0)
karne 2:4
• Chałupki – Szylerzowice 0:1
(0:0) karne 5:3
• Hać – Piszcz 1:1 (0:1) karne 4:3
• Chałupki – Krzyżanowice 1:0
(0:0) karne 4:3
• Owsiszcze – Hać 0:0 (0:0)
karne 2:4
• Krzyżanowic – Szylerzowice
0:2 (0:0) karne 3:4

ich rywali z Piszcza 4:3. Finałowy mecz o najwyższe trofeum
między Szylerzowicami a Hacią
zakończył się zwycięstwem Szylerzowic 2:0 (2:0).
Królem strzelców został Roman Schulla z T.J. Sokol Szylerzowice. Statuetkę dla najstarszego zawodnika Turnieju
otrzymał 64-letni Paweł Duda
również z Szylerzowic.
W rozgrywkach biorą udział
zawodnicy powyżej 35 roku życia. Głównym celem turnieju
oldbojów, jak zawsze podkreślają organizatorzy, jest dobra
zabawa i możliwość spotkania
się z innymi ekipami. Mimo to
każdy zawodnik daje z siebie
wszystko, więc i tym razem kibice mogli podziwiać wiele ciekawych akcji oraz bramek i przeżyć sporo emocji. Zawodnikom
zaś należą się słowa uznania za
wolę walki i kondycję, bo bie- KONKURS RZUTÓW
ganie przez prawie pół godziny KARNYCH O MIEJSCE III
po boisku w trzydziestostopnio- • Chałupki – Piszcz 4:3
wym upale to nie lada wyczyn.

MECZ FINAŁOWY

• Szylerzowice – Hać 2:0 (2:0)

KOŃCOWE WYNIKI
TURNIEJU

1. miejsce T.J. Sokol Szylerzowice
2. miejsce T.J. Sokol Hać
3. miejsce LKS Chałupki
4. miejsce T.J. Slavia Píszcz
5. miejsce LKS Owsiszcze
6. miejsce LKS Krzyżanowice
(tb)

Szczęście sprzyja najlepszym
Ostrawa » Trzy razy musiał
wchodzić do bloków, zanim zabrzmiał wystrzał startera Usain
Bolt – najszybszy człowiek świata. Później, pędził już po wygraną w biegu na 200 metrów.
Pierwsze miejsca zajęli także
Adam Kszczot (600m), Karol
Zalewski (300m) i Marcin Lewandowski (1000m). Setkę mężczyzn wygrał Jamajczyk Asafa
Powell, który przebiegł sprint
w czasie 10,05, a amerykanka
Sharika Nelvis wygrała 100 metrów przez płotki z rekordem
mitingu. Oboje zostali później
wyróżnieni za najlepsze wyniki mitingu! Tak w największym
skrócie można przedstawić podsumowanie 54 mitingu lekkoatletycznego ZLATA TRETRA
(Złoty Kolec), który odbył się

w gronie 16 drużyn mających
prawo startu w tych zawodach.
Jedenastoosobowa grupa uczniów z Polski w składzie: Marta Burszyk, Paulina Goryl, Joanna Zygar, Justyna Bulenda,
pod koniec maja br. w Ostrawie. TRU. Jak co roku, nie mogło na Aleksandra Kasza, Marek MienW przeddzień tego mitingu nich zabraknąć uczniów z Twor- sopust, Dominik Więcek, Grzeodbyły się zawody dla dzieci: kowa. Dzięki szybkiemu zgło- gorz Wojtek, Paweł Grud, KacHURAAA NA ZLATOU TRE- szeni, udało nam się znaleźć per Mrozek i Wojtek Widera pod
opieką Piotra Armatysa i Piotra Jeziorskiego godnie reprezentowała nasz kraj w Ostrawie,
zajmując ostatecznie 8 miejsce. Ale nie miejsce w tych zawodach najważniejsze. Przede
wszystkim liczy się dobra zabawa, a tej nie brakowało! Dzięki
sprzyjającej pogodzie, wiele lekkoatletycznych gwiazd światowego formatu pojawiło się na
bocznym stadionie, wykonując
ostatni trening przed zawodami.
My mieliśmy tyle szczęścia, że
udało nam się „ukraść“ zdjęcie i autografy od tych największych gwiazd!
Piotr Jeziorski
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Patrz szerzej…
Każdy z nas ma swoje lepsze
i gorsze dni, sukcesy i porażki.
Każdy z nas ma swoją życiową
sinusoidę, na której wznosi się
albo opada.
Nawet mnie, niepoprawnej
optymistce, przytrafiają się „słabe” chwile. Ostatnio mój dorosły
syn widząc, że coś mnie trapi, zapytał krótko, w stylu 19 – latka:
„Co tam?” . A ja w tym momencie (ponieważ lubię się wygadać,
a nikogo innego w pobliżu nie
było) opowiedziałam mu historię
z pracy, która mi się przytrafiła,
i która trochę mnie pociągnęła w dół i zaburzyła mój zwykły
życiowy entuzjazm. Mój mądry
syn cierpliwie mnie wysłuchał
i ze stoickim spokojem oraz wrodzoną sobie powściągliwością
odparł: „Mamo, nie umiesz patrzeć szerzej? To, o czym opowiedziałaś to nieistotne sprawy..,
trzeba patrzeć głębiej..”. Niestety, nie wytłumaczył mi o co chodzi z tą głębią i poszedł…, a ja

zaczęłam się zastanawiać, co
miał na myśli.
Wielu z nas dostrzega tylko to,
co ma w zasięgu wzroku i słyszy
tylko to, co chce usłyszeć. Jesteśmy ograniczani przez naszą cywilizację, kulturę, religię,
wychowanie. Moja znajoma mówi: chodzę do kościoła, bo tak
mnie wychowano, chociaż nie
wierzę w to co mówią księża,
nie zgadzam się z nimi. Myślę
więc: wiara wybiórcza? Wybieramy z niej tylko to, co nam pasuje? Dla naszej wygody? To jaki to ma sens? – zastanawiam
się… Mam koleżankę, która nie
je mięsa w piątek, bo to grzech,
ale nie przeszkadza jej, że jest
w związku z żonatym mężczyzną. Czy to jest obłuda? Czy może nieświadomość tego, jak powinna wyglądać zgoda z samym
sobą i swoimi przekonaniami.
Każdy z nas dokonuje na
swojej drodze różnych wyborów. Wszystko, co się wokół nas
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dzieje i wszyscy, którzy są obecni wokół nas, to nasz wybór. Ktoś
mądry kiedyś powiedział: zawsze masz wybór, nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że go nie
masz…A jak nie wiesz, co wybrać, wybierz poczucie humoru.
Spodobało mi się to. Nie powinniśmy kontrolować rezultatów,
jakie chcemy uzyskać, tylko wybory, jakich dokonujemy na swojej drodze. Tylko my wiemy, co
jest dla nas dobre. Bowiem to
co jest dobre dla innych, niekoniecznie musi być dobre dla nas.
Podobnie rzecz się ma z granicami, które narzuca nam otoczenie, nasza kultura, czy wychowanie. Granice nie pozwalają nam dokonywać pewnych
rzeczy, co więcej – wierzyć w nie,
nie pozwalają na odwagę i wiarę, że nam się uda. Kiedy mój
uczeń twierdzi ze smutkiem, że
nie otrzymał świadectwa „z paskiem”, więc pewnie już mu się
w życiu niewiele uda, mówię mu:
masz fantastyczne oceny, osiągnąłeś bardzo dużo, możesz być
z siebie zadowolony; pamiętaj,
że zawsze możesz osiągnąć
to co chcesz, jeżeli chcesz po-

Wystawa Złotej Linii
Ostrawa » W Galerii Śląskoostrawskiej w Ostrawie do 31
lipca można oglądać wystawę
międzynarodowej grupy twórców Złota Linia. Prezentowane
są na niej obrazy, rysunki, grafiki, ceramika, fotografia, rzeźba,
instalacje. Patronat nad wystawą objął Konsulat Generalny
RP w Ostrawie i Urząd Miasta
Śląska Ostrawa.
W galerii można zobaczyć
m.in. obrazy Jakuba Poloka –
mieszkańca Zabełkowa – który należy do grupy Złota Linia.
Obecnie zajmuje się grafiką
komputerową. Jego prace są
z nurtu surrealistycznego, prowokują do przeróżnych rozmyPo galerii oprowadzał wiceślań, można je dowolnie inter- starosta Śląskiej Ostrawy Ropretować.
man Goryczka.

(tb)

MISTRZYNIE EUROPY
27 i 28 czerwca tancerki z ze- • Przemarsz seniorki pomspołu Uśmiech z powodzeniem
-pom
próbowały swoich sił na X Mistrzostwach Europy Mażoretek Srebro:
2015 w Kędzierzynie-Koźlu. Do • Układ sceniczny seniorki
domu wróciły z medalami!
pom-pom: "Cyrk"
• Trio seniorki pom-pom: PaZłoto:
trycja Friedek, Julia Za• Mini-formacja seniorki pomwadzka, Sabina Modlich
-pom: "Kawasaki"

Brąz:

• Trio juniorki pom-pom: Agata Sander, Laura Gołąbek,
Donata Blokesz
Wszystkim tancerkom składamy serdeczne gratulacje oraz
życzymy dalszych wspaniałych
sukcesów!

prawić się z matematyki, zrobisz to, nie dzisiaj, nie jutro ale
w najbliższej przyszłości. Musisz tylko uwierzyć, że jesteś
w stanie to zrobić. Stać cię na
wszystko, o czym marzysz, bez
względu na to, jak bardzo wydaje ci się to niewykonalne lub
jakie przeszkody masz do pokonania.
Tak naprawdę granice istnieją tylko w naszej głowie. A istnieją po to, byśmy mogli uczyć się
je przekraczać i osiągać swoje
cele, spełniać marzenia.
Lubię obserwować ludzi, poznawać ich, rozmawiać z nimi.
Lubię słuchać. Boli mnie, jak dużo jest w nas zazdrości, zawiści.
Kiedyś, w dzieciństwie zazdrościłam koleżankom, że mają fajne ciuchy, bogatych rodziców,
szczęśliwe życie… Zadawałam

Z dnia na dzień, żeby wzrok
im przywykł
Uczę moje dni zmiany perspektywy
Bo wciąż wąsko widzą mimo
tylu przynęt
A tak trudno zwiększyć im horyzont choćby o centymetr.
(…)
Idź dalej, znajdź w sobie ciekawość
ale przestań wszystko wiedzieć, zacznij pytać
i nawet bez ambicji, że cokolwiek dostrzeżesz
patrz trochę szerzej, patrz
trochę szerzej".
Niesamowite, jak wiele można
Jeden ze znanych polskich nauczyć się z tekstów pioseraperów (notabene fajny fa- nek, nawet tych hip-hopowych.
cet, prawnik z wykształcenia), Zakręcona na punkcie muzyki
niejaki Adam „Łona” Zieliński i pozytywnego myślenia
Iwona Krupa
śpiewa:

sobie pytanie: dlaczego ja tak
nie mam. Teraz wiem, że najważniejsza w życiu jest zgoda
na TO życie właśnie. Umiejętność powiedzenia życiu TAK!
Dostrzeganie dobrych stron,
patrzenia szerzej. Kiedy widzimy wybrukowane podwórko, dostrzegajmy nie tylko pojedyncze kostki ale patrzmy na całość.
Mówienie Tak oznacza podjęcie
konstruktywnych działań, mówienie NIE, oznacza kapitulację. Nawet w najtrudniejszych
sytuacjach zadajmy sobie pytanie: czego nas to doświadczenie
nauczyło i …podziękujmy za nie.

KĄCIK DIETETYKA
Lato mamy w pełni, a co
Mam nadzieję, że zachęci- maicić je otrębami, albo suszoza tym idzie, przyroda obfitu- łam do sięgnięcia po owoce se- ną żurawiną czy siemieniem
je w owoce sezonowe. Maliny, zonowe. Tak krótki czas może- lnianym. Tego typu smoothie
agrest, czereśnie wiśnie, po- my się nimi cieszyć, a wykorzy- na pewno będą orzeźwiające
rzeczki, jagody… Owoce te są stanie ich jest bardzo szerokie. podczas letnich upałów i świetnie tylko pyszne, ale przede Z owoców można sporządzać nie zgaszą pragnienie.
Dietetyk kliniczny
wszystkim bogate w składniki także koktajle z dodatkiem np.
Aleksandra Brzeźniak
odżywcze, które są bardzo ko- soków, mleka, czy maślanki.
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PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY
– szachiści zdobywają doświadczenie

Razem poprzez uroczystości...

do zakończenia roku szkolnego
W ostatnich dniach w przedszkolu w Bieńkowicach obchodziliśmy kilka z najmilszych uroczystości w roku przedszkolnym. Dniem szczególnym i ważnym wydarzeniem w naszym
przedszkolu jest dzień najbliższych i najukochańszych osób
dla dzieci : Dzień Mamy i Taty.
Do tej uroczystości dzieci przygotowują się z ogromnym entuzjazmem i radością. W tym
roku dzieci z młodszej grupy
z wielkim oczekiwaniem na tę
chwilę przygotowały piosenki,
tańce, wiersze, inscenizacje instrumentalne, a wszystko to, by
zadziwić i zaskoczyć najważniejsze dla nich osoby. Po wzruszonych twarzach, oklaskach i słowach jakie otrzymały od swoich
rodziców można sądzić, że udało się im to w 100%. Poprzez to
dzieci uczą się, że aby komuś
sprawić prezent, uszczęśliwić
nie trzeba mieć pieniędzy -wystarczy być, chcieć i kochać.
Kolejnym z miłych dni był
Dzień Dziecka. Uśmiech szczęśliwego dziecka jest najwspanialszym widokiem, dlatego staraliśmy się, by ten dzień stał się
niezwykły i pełen dziecięcego
śmiechu. Dla przedszkolaków
zostało przygotowanych wiele
niespodzianek: konkursy, zabawy, wyjście na lody, wspólny
obiad na podwórku wszystkich

grup, prezenty, baloniki, malowanie twarzy itd. Słysząc pod
koniec dnia słowa dzieci „chcemy, aby dzień dziecka był każdego dnia” możemy powiedzieć, że
udało nam się uczynić ten dzień
wyjątkowym.
Ostatnią z uroczystości było
zakończenie roku przedszkolnego przez grupę starszą i pożegnanie dzieci kończących
przedszkole z udziałem rodziców i zaproszonych gości,
w śród których byli: wójt Grzegorz Utracki, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, przedstawicielka PWSZ w Raciborzu
Kornelia Solich. Pod czujnym
okiem pani przedszkolaki przygotowywały prezentację swoich umiejętności, wzbogacając
ten dzień swoim występem artystycznym, dziękując wszystkim
za wspólnie spędzony czas. Po

występie dzieci, które ukończyły swoją edukację przedszkolną, otrzymały dyplomy i pamiątkowe zdjęcia. Pani dyrektor przedszkola podziękowała
wszystkim osobom związanym
z Przedszkolem i rodzicom, którzy przez trzy lata pobytu dzieci
w Przedszkolu wspierali je oraz
działali na rzecz całego Przedszkola poświęcając swój czas
i serce. Na koniec całej uroczystości wszyscy zasiedli po raz
ostatni przy wspólnym poczęstunku i rozmowach.
Grono Pedagogiczne Przedszkola w Bieńkowicach serdecznie dziękuje za współpracę
wszystkim rodzicom, dzieciom
życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, a najstarszym
z nich samych sukcesów na
dalszej drodze edukacji.
Adriana Otawa

kiś wpływ na uzyskane wyniki. Mistrzostwa zostały rozegrane zgodnie z przepisami
FIDE oraz aktualnym Kodeksem Szachowym, w oddzielnych
dla dziewcząt i chłopców grupach wiekowych. LKS Tworków
miał swoich zawodników w grupach C9, C11 i C13. Partie grane były na zapis. Tempo gry dla
zawodnika wynosiło 90 minut

oraz 30 sekund za każde posunięcie od początku partii. Jak
na pierwszy start w poważnych
zawodach to z występu młodych
szachistów z Tworkowa można
być zadowolonym. Trzem udało
się zrobić IV kategorie szachowe. Najlepiej z tworkowskich
zawodników wypadł ośmioletni Kamil Tlon, który w swojej
grupie C9 (chłopcy do lat 9) z 9
możliwych punktów do zdobycia
zgromadził 5 i zajął ostatecznie
46 miejsce na 106 zawodników.
Grzegorz Wojtek w grupie C11
zdobył 4 punkty, pozostali zgromadzili po 3 punkty. W sumie
w mistrzostwach grało 379 szachistów. Dla młodych zawodników LKS Tworków sam udział
w Szachowych Mistrzostwach
Śląska był dużym przeżyciem
i sukcesem zarazem!
LKS Tworków

Turniej szachowy dla przedszkolaków
Tworków » W czwartek 18
czerwca br. podsumowaliśmy
całoroczną naukę gry w szachy
przedszkolaków z Tworkowa.
Jesienią ubiegłego roku naukę
podstaw rozpoczęliśmy kilkoma
lekcjami w szkole. Później przed-

Pożegnanie z przedszkolem
Krzyżanowice: Pożegnanie
6-latków to czas niezwykły i niezapomniany, zarówno dla dzieci,
rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola.
Kończy się bowiem kilkuletni
okres przyjaźni, wspólnych zabaw i spotkań, wspólnej pracy.
Dzieci, z maluszków zagubionych i nieśmiałych, stają się samodzielnymi, odważnymi starszakami, pełnymi pomysłów,
ciekawymi świata, chętnymi
do podejmowania nowych, coraz trudniejszych zadań.
15 czerwca odbyła się uro-

Sekcja szachowa przy LKS
Tworków ma już za sobą pierwszy, poważny „chrzest bojowy”.
Młodzi szachiści z Tworkowa
pod opieką rodziców oraz Piotra Jeziorskiego w dniach 20–
24 czerwca 2015r. wzięli udział
w pięciodniowym maratonie
szachowym w Imielinie obok
Mysłowic. Sześcioosobowa grupa w składzie: Mateusz Starostka, Kamil Tlon, Michał Tlon, Nikodem Kalisz, Szymon Wojtaszek i Grzegorz Wojtek grała
w Mistrzostwach Śląska w Szachach Klasycznych. Mistrzostwa rozpoczęły się w sobotę
i trwały aż do środy. Każdego
dnia rozgrywano dwie partie.
Tylko 9-latki grały trzy partie
dziennie, przez trzy dni. Dość
uciążliwy był dojazd, ponieważ
codziennie musieliśmy pokonywać ponad 100 kilometrów
w jedną stronę, było to trochę
męczące i na pewno miało ja-

czystość zakończenia edukacji
przedszkolnej w Przedszkolu
w Krzyżanowicach. W tym dniu
pożegnaliśmy 30 przedszkolaków, którzy 1 września rozpoczną naukę w szkole. W uroczystości uczestniczyły przedszkolaki odchodzące do szkoły, personel przedszkola oraz
rodzice. Dzieci uświetniły całą
uroczystość swoim występem,
rozpoczynając Polonezem, potem wiersze i piosenki. Popłynęło wiele słów podziękowań
skierowanych do nauczycieli,
całego personelu przedszkola

i do rodziców. Były kwiaty, listy
z podziękowaniami, dla dzieci
dyplomy, książeczki i upominki
od młodszych kolegów.
Były łzy, uściski i obietnice
dzieci – „my was tutaj na pewno odwiedzimy”. Naszym przedszkolakom – absolwentom życzymy najpierw słonecznych
i pełnych przygód wakacji potem powodzenia w szkole.
Rodzicom dziękujemy za
wsparcie i owocną współpracę i życzymy także spokojnego
wypoczynku i wiele radości z poczynań i osiągnięć dzieci.
Jolanta Siegmund

szkolaki odwiedzili nas podczas
Międzynarodowego Turnieju
Szachowego. Następnie odbyła się lekcja w przedszkolu, po
której szachy zostały do dyspozycji przedszkolaków, by sami
mogli rozgrywać miedzy sobą
„bezkrwawe bitwy” szachowe.
W kończącym naukę turnieju ze szkoły podstawowej.

Najlepiej z przedszkola spisał
się Arek Strzelczyk, a cały turniej wygrał Mateusz Starostka. Wielkie podziękowania za
poświęcony czas i nieocenioną
pomoc w nauce szachów należą się panu Tadeuszowi Wójcikowi. Dziękujemy !
Piotr Jeziorski
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Młodzi podsumowali sezon pikarski
potrafiła znaleźć drogi do siatki.
W ten sposób wicemistrzowie
wojewódzkiej III ligi trampkarzy wygrali 3:2. Po meczu oba
zespoły udały się do budynku

Tworków » W środę i czwartek zespoły młodzieżowe LKS
Tworków podsumowały sezon
2014/2015. Wpierw na boisko
przy Polnej wybiegła ekipa Orlików, która zmierzyła się w meczu z rodzicami. Dzień później
przy ulicy Głównej mecz z rodzicami rozegali trampkarze
– wicemistrzowie III ligi wojewódzkiej.
W środowym spotkaniu emocji było pod dostatkiem. Choć
spotkanie to było jedynie dla
rozrywki, młodzi piłkarze Tworkowa dawali z siebie wszystko,
tak, jakby był to mecz decydujący o udziale w Lidze Mistrzów.

Rodzice nie pozostawali dłużni
i na orliku w regualminowym
czasie padł wynik 9:9. O rozstrzygnięciu decydowały więc
rzuty karne. Potrzebne były aż
dwadzieścia dwa uderzenia na
bramkę. Ostatecznie lepsi okazali się młodzi adepci futbolu,
którzy pokonali swych rodziców
11:10. Po meczu podsumowano
sezon 2014/2015 w wykonaniu
tworkowskich orlików. Każdy
z zawodników otrzymał pamiątkowe zdjęcie oraz puchar. Wręczono także wyróżnienia indywidualne. Po wszystkim młodzi
zawodnicy oraz ich rodzice zasiedli do poczęstunku.

Z kolei w czwartek na murawę wybiegli gracze III ligi wojewódzkiej trampkarzy. Ich przeciwnikiem, podobnie jak w środę
byli rodzice zawodników. Także
i tym meczu emocji nie brakowało. Zespół trampkarzy Tworkowa przystąpił do spotkania
bardzo zmobilizowany. Walczył
o każdą piłkę. Stworzył wiele sytuacji, i gdyby nie wiele pozycji
spalonych, spotkanie to mogłoby zakończyć się o wiele okazalszą wygraną młodzieży. Rodzice
także pokazali, że nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Stworzyli kilka dogodnych sytuacji, ale
piłka niczym zaczarowana nie
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Kupiec Józef
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klubowego, gdzie każdy z za- i rodziców wyróżniających się
wodników otrzymał pamiątko- w pracy na rzecz klubu.
Zdj.: Grzegorz Piszczan
we zdjęcie i drobne upominki
w postaci sprzętu sportowego.
Nagrodzono także sponsorów

Tworków Cup 2015

Kluczbork – KS Świerklany
0:0 pkt 2:1
• Mecz o miejsca 1-2: MKS
Żory – MKP Odra Wodzisław 6:3

W drugim dniu 3. edycji
Tworków Cup zagrało 14 drużyn, rocznik 2005 i młodsi, również i tu emocji nie brakowało.
Na pochwały zasłużyli w szczególności gracze z rocznika 2007
miejscowego LKS. Choć przegrywali kolejne spotkania, nie
poddawali się i na boisku walczyli całym zespołem, choć
Tworków » Wielkie emocje Ostatecznie pierwszy dzień tur- przeciwnik niejednokrotnie
piłkarskie towarzyszyły kibicom nieju wygrał zespół MKS Żory, przerastał ich dwa razy. Ostai zawodnikom podczas turnieju pokonując w finale MKP Odrę tecznie, po zaciętej walce w faTworków Cup, który rozegrano Wodzisław. Nagrody wręczyli zie grupowej do finału awanso27 i 28 czerwca na boisku LKS zastępca wójta gminy Grzegorz wały zespoły Startu Pietrowice
Tworków.
Swoboda oraz Marian Bartosz, i Naprzodu Rydułtowy. W regulaminowym czasie nie było rozW pierwszym dniu turnieju prezes LKS Tworków.
strzygnięcia, zwycięzcę wyłonizagrało 12 drużyn – walczyli
piłkarze rocznik 2003 i młodsi. Wyniki spotkań
ła dopiero seria rzutów karnych.
W każdym ze spotkań emocji nie finałowych:
Puchar Wójta gminy Krzyżanobrakowało. Kibice byli świadka- • Mecz o miejsca 11-12: GLKS wice pojechał do Rydułtów.
mi wielu ciekawych akcji oraz
Kietrz – Salos Pogrzebień 3:1
zagrań, których nie powstydzi- • Mecz o miejsca 10-9: KS Go- Wyniki fazy finałowej:
sław Jedłownik – LKS Start • Mecz o miejsca 13-14: CZ-PL
liby się dorośli piłkarze.
Pietrowice Wlk. 4:6
Team – LKS Tworków 07 4:0
Choć turniej w Tworkowie
rozgrywany jest w większości • Mecz o miejsca 7-8: KS Na- • Mecz o miejsca 11-12: LKS
dla dobrej zabawy, młodzi piłprzód Borucin – LKS Silesia
Krzyżanowice – LKS Nakarze walczyli o każdą piłkę. To
Lubomia 4:1
przód Czyżowice 4:4 pkt 2:1
świadczy o tym, że chcą grać • Mecz o miejsca 5-6: MKS • Mecz o miejsca 9-10: SV
Czerwionka-Leszczyny –
Stern Britz Berlin – SK Slai pokazać się z jak najlepszej
vie Trebovice 0:1
strony, za co należą im się słoLKS Tworków 3:5
wa pochwały i gromkie brawa. • Mecz o miejsca 3-4: MKS • Mecz o miejsca 7-8: LKS Silesia Lubomia – MKS Żory 1:5
• Mecz o miejsca 5-6: SP Winners Gołkowice – LKS Forteca Świerklany 1:3
• Mecz o miejsca 3-4: LKS
Tworków – MKS Odra Wodzisław Śl. 1:4
• Mecz o miejsca 1-2: LKS
Start Pietrowice Wielkie –
KS Naprzód Rydułtowy 1:1
pkt 0:2
Zdj.: Grzegorz Piszczan
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REKLAMA

REKLAMA

Usługi
koparką kołową
MECALAC 714 MW
i minikoparką
CAT 301.8C

tel.: 507 510 244
www.jandor.pl
firmajandor@wp.pl

F.U. JANDOR
Janusz Minkina
ul. Łąkowa 1
47- 450 Krzyżanowice

REKLAMA

NAPRAWA SPRZÊTU
ELEKTRONICZNEGO

- sprzêt RTV (TV LCD, LED), SAT, AUDIO itd.
- sprzêt muzyczny i dyskotekowy
- automatyka domowa i przemys³owa
- laptopy i komputery stacjonarne
- cyfrowe aparaty fotograficzne
- drobny sprzêt AGD

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
Okres wakacji, laby, urlopów, okres wypoczynku i nasza oferta lekka, łatwa i przyjemna skierowana jest dla
wszystkich. Trochę dla starszych, młodszych i najmłodszych. Typowa mieszanka wydawnicza, ale każdy znajdzie
coś dla siebie. Zapraszamy…

półki

POWRÓT NA OLIWKOWĄ FARMĘ
– CAROL DRINKWATER

To ostatnia książka, kończąca oliwkową serię. Cykl, który składa
się z sześciu publikacji, przyniósł autorce popularność oraz rozkochał
w klimacie Prowansji wielu czytelników. W ostatniej książce wielkiej
powieściowej serii wracamy razem z autorką na oliwkową farmę, położoną niedaleko Cannes. Po 16-miesięcznej podróży wokół basenu Morza Śródziemnego, Carol wraca do domu. Jest zadowolona z wielomiesięcznej eskapady, ale i cieszy się z powrotu do Appassionaty i męża.
Z radością wita się ze swoimi sympatycznymi psiakami. Ale powrót do
domu to także powrót do codzienności, czasem bardzo szarej i trudnej,
pełnej kłopotów i zmartwień.

KLASZTOR
– PANOS KARNEZIS

Klasztor Matki Boskiej Miłosiernej. Miejsce niemal całkiem odcięte
od świata. To tutaj mieszka sześć zakonnic. Ich każdy dzień wygląda
niemal tak samo. Czas upływa na modlitwie, kontemplacji i pracy. Sytuacja zmienia się w chwili, gdy jedna z sióstr znajduje na schodach
walizkę, w której jest dziecko. Matka przełożona María Inés musi podjąć bardzo trudną decyzję, czy zatrzymać chłopca. Ostatecznie niemal
wszystkie siostry zgadzają się na przygarnięcie sieroty. Wyjątkiem jest
siostra Ana, która uznaje pojawienie się dziecka za sprawkę szatana.
Całkiem inaczej widzi to jej przełożona, która uważa to wydarzenie za
znak przebaczenia win z przeszłości. Jaka jest prawda?

Myśl
Większość ludzi używa głowy nie do myślenia,
lecz do potakiwania.
Evelyn Waugh

Uśmiechnij się
Kowalski trafił do szpitala. Na obiad dostał kęs chleba, ćwierć pomidora, pół jajka i łyżeczkę kaszy. Mężczyzna pyta salową: Ma pani znaczek pocztowy?
- A po co panu?
- Przeczytałbym coś do obiadu.


Moniek Szwarcberg wysłał swego pracownika, Joska Wasersztajna, żeby odebrał dług
od Jojne Goldszmita. Josek wraca bez pieniędzy.
- Czyżby Jojne nie chciał oddać długu? - pyta zaniepokojony Moniek.
- Wyraźnie tego nie powiedział - odpowiada uspokajająco Josek - tylko mnie wyrzucił za
drzwi, a potem spuścił na pysk ze schodów.


Na lekcji języka polskiego nauczyciel mówi do uczniów:
- No to zrobimy kartkówkę!
- A z czego?
- A znienacka!



MIŁOŚĆ PRZYCHODZI Z DESZCZEM
– MILA RUDNIK

Historia zatacza krąg wokół trzech bohaterów - Ani, Marka i Marcina.
Marek i Marcin Brzozowscy są bliźniakami i są do siebie tak bardzo podobni, że odróżnić ich można tylko po charakterze. Marcin jest dowcipny
i figlarny, Marek to raczej typ powściągliwy. Są do siebie przywiązani tak
bardzo, że żadne miłości i życiowe zakręty nie są w stanie osłabić łączącej ich więzi. Nawet żona Marcina musi zaakceptować stałą obecność
klona swojego męża. Panowie mają wspólne pasje, wspólne interesy,
jeden kończy myśl drugiego. Doskonała symbioza. Co musi się wydarzyć, żeby Marek uciekł do innego miasta? Zerwać kontakty z bratem?

DOLINA UMARŁYCH
– TESS GERRITSEN

Zima. Do knajpy wchodzi Kowalski zostawiając otwarte drzwi. Barman natychmiast
reaguje:
- Panie, zamknij pan te drzwi, przecież na dworze jest zimno.
- Czy panu się wydaje, że jak zamknę te drzwi, to na dworze zrobi się cieplej?


Rodzina siedzi przy stole. Mały Tomek pyta się taty:
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z mamą?
Tata odkłada widelec i patrząc na żonę mówi:
- Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie...


Dwóch gliniarzy łączy się przez radio z wydziałem zabójstw: Przyślijcie ekipę...
- Jaka sytuacja?
- Zabójstwo, ofiara to mężczyzna, lat 38, matka uderzyła go nożem kilkanaście razy za
to, że wszedł na mokrą, dopiero co umytą podłogę.
- Aresztowaliście matkę?
- Nie, podłoga jeszcze mokra.

To kolejny thriller medyczny, w którym parę głównych bohaterek stanowią dwie przyjaciółki: Jane Rizzoli, zatrudniona w policji jako detektyw,
oraz patolog Maura Isles. Ta ostatnia jest osobą, która nigdy nie podejmuje nieprzemyślanych decyzji. Ostatnio jednak trapią ją problemy miłosne.
Kiedy więc nadarza się okazja do odreagowania, postanawia zaszaleć
i razem ze znajomymi wyrusza w góry. Jednak niesprzyjająca pogoda
i konflikty w grupie doprowadzają do wypadku, a bohaterowie skrywają się
w opuszczonej wiosce. Na tym etapie lektury mamy jeden główny wątek
i tylko kilka niewyjaśnionych wydarzeń. Uwięzieni bohaterowie odkrywają
coraz więcej niepokojących dowodów na to, że zdarzyło się coś niedobrego.


Dzwoni Żyd do swojego przyjaciela: Mosze, ile to jest 2x2?
Mosze zamyślił się i pyta: A kupujesz czy sprzedajesz?

POD SŁOŃCEM PROWINCJI
– KATARZYNA ENERLICH

Autorka prowadzi nas w świat prowincji, ale nie historią z powieści, a zbiorem opowieści. Takie właśnie opowieści przekazywali sobie
ludzie, gdy ich domy otulały długie zimowe noce. Opowieści tworzyły
więzy, uczyły zrozumienia przemian i zjawisk, zachodzących wokół nich.
Utrwalały tożsamość. Tę właśnie tożsamość chce ocalić w nas również
autorka. W książce znajdzie się miejsce i na podróże, i na poruszające
legendy, i sprawdzone receptury domowych kosmetyków oraz smacznych przepisów. Pod niebem Prowincji, czyli zapiski z prostego życia
podzielone są na cztery części - pory roku, bo wszak życie z ziemi i pór
roku jest najprostsze i najpiękniejsze.

MAGICZNE LATO
– ALEKSANDRA TYL

To powieść przyjemna, którą czyta się błyskawicznie. Nie brakuje
tu dramatów, ludzkich tragedii, plotek. Wszystko jest ze sobą spójnie
połączone, okraszone humorem, barwnymi opisami. Autorka potrafi
zainteresować czytelnika dość banalną historią. Tematyka powieści
wcale nie należy do najoryginalniejszych, jej przebieg także jest dość
przewidywalny, ale sposób pisania zdecydowanie ubarwił fabułę. I do
tego zakończenie, którego się nie spodziewano. Tuż po odłożeniu powieści w głowie powstaje milion alternatywnych zakończeń, dalszych
ciągów historii Alicji. Może autorka pokusi się kiedyś o napisanie dalszych losów bohaterów? A tymczasem polecam Magiczne lato. Może
i Wasze będzie takie magiczne?

Liczba miesiąca
101
A. Winiarczyk

kasków rowerowych zakupiła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla czwartoklasistów, którzy zdali egzamin na kartę rowerową

