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chać także starsi mieszkańcy,
zapewne pamiętający, że na
początkowo wokalistą zespołu
był Andrzej „Piasek” Piaseczny. Dodatkową atrakcją wieczoru było widowisko fire – show
w wykonaniu Bractwa Ognia
Spaleni z Rybnika. To wszystko
wydarzyło się podczas ZakońDokończenie ze str. 1
które mają już na swoim kon- dwóch młodych muzyków z na- czenia Wakacji z Gminą KrzyW piątek 21 sierpnia na sce- cie pewne osiągnięcia koncer- szej gminy – Sebastian Studni- żanowice, które zorganizowała
nie przy ruinach zamku w Twor- towe i płytowe: Whatever, The czek (gitara basowa) i Marek Młodzieżowa Rada Gminy oraz
kowie zagrały młode śląskie Thinners, lewy_profil_lepszy, Utracki (perkusja). Gwiazdą gmina Krzyżanowice.
(tb)
zespoły rozpoczynające swoją PomaU. Warto wspomnieć, że wieczoru w tym roku był zespół
muzyczną „karierę”, jak i takie, zespół lewy_profil_lepszy zasila Mafia, którego przyszli posłu-

Zakończenie wakacji z Mafią

Rumunia nie jest tak daleko

Wbrew pozorom Rumunia nie
leży tak daleko jak nam się wydaje. Do zaprzyjaźnionej gminy
Beltiug jest 875 km i można tam
dotrzeć w ciągu dziewięciu godzin. A naprawdę warto, bo leży
w pięknej okolicy, a ludzie są tam
radośni, życzliwi i otwarci.
Na zaproszenie samorządowców z gminy Beltiug z trzydniową wizytą do Rumuni udali
się przedstawiciele gminy Krzyżanowice: wójt gminy Grzegorz
Utracki, zastępca Grzegorz
Swoboda, radni Walter Witeczek
i Roman Kaczor oraz Michaela
Lukoszek (podinsp. ds. pozyskiwania śr. pomocowych) i Sabina Ciuraszkiewicz z GZOKSiT
(st. spec. ds. kultury). Delegacji
towarzyszyła 25-osobowa grupa
tancerek zespołu Uśmiech wraz

z instruktorką Iloną Świerczek.
Okazją do wizyty były uroczystości związane z dorocznym Festiwalem Winorośli i Wina.
Beltiug to niewielka miejscowość, leżąca w północnej
Rumunii, w Transylwanii, niedaleko węgierskiej granicy. Nasza delegacja została zakwaterowana w pobliskim Satu Mare,
które jest siedzibą władz administracyjnych okręgu o tej
samej nazwie. To wielonarodowościowy okręg zamieszkały głównie przez Rumunów
i Węgrów oraz Niemców i Romów. Teren wokół Beltiug słynie z winiarskich tradycji. Podobno w samej miejscowości
jest 390 piwnic produkujących
wino. Tradycje te datują się od
1730 roku, kiedy to do okręgu

Satu Mare przybyli osadnicy
ze Szwabii.
Festiwal uświetnił barwny
pochód uczestników święta,
w których mażoretki Uśmiechu
maszerowały na czele w rytm
melodii, granych przez miejscową orkiestrę dętą. Pojawienie
się tancerek, znanych już z ubiegłego roku, wywołało wśród widzów zachwyt, zaś piękne i porywające występy nagradzane
były nieustannie gromkimi brawami. Po występach mażoretki zapraszały mieszkańców do
wspólnych tańców.
Poza festiwalem, gospodarze
postarali się także o dodatkowe
atrakcje – delegacja i dziewczęta z Uśmiechu poznali piękne
Satu Mare i skorzystali z kąpieli
w miejscowym aquaparku.

ŻYCZENIA DLA JUBILATA

Po powrocie z Rumunii wszyscy byli pod wrażeniem wspaniałej festiwalowej atmosfery,
otwartości mieszkańców oraz
gościnności i serdeczności gospodarzy.
(tb)

12 sierpnia swoje 91. urodziny
obchodził mieszkaniec Rudyszwałdu Pan Emil Ciuberek. W
tej miłej chwili bukiet kwiatów
dostojnemu jubilatowi wręczył
zastępca wójta gminy Grzegorz

Swoboda oraz skarbnik gminy
Danuta Biczysko, składając najserdeczniejsze życzenia urodzinowe w imieniu własnym oraz
lokalnej społeczności.
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Stypendia szkolne 2015/2016
Pomoc materialna
przysługuje:

nych nieposiadających
uprawnień szkół publicznych
1. uczniom szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych
i niepublicznych o upraw- do czasu ukończenia realinieniach szkół publicznych
zacji obowiązku nauki,
dla młodzieży i dla dorosłych 2. słuchaczom niepublicznych
oraz słuchaczom publiczkolegiów nauczycielskich
nych kolegiów nauczycieli nauczycielskich kolegiów
skich, nauczycielskich kojęzyków obcych - do czasu
legiów języków obcych i koukończenia kształcenia, nie
legiów pracowników służb
dłużej jednak niż do ukońspołecznych - do czasu ukończenia 24 roku życia.
czenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24
Stypendium szkolne może
roku życia;
otrzymać uczeń znajdujący się
2. wychowankom publicznych w trudnej sytuacji materialnej,
i niepublicznych ośrodków wynikającej z niskich dochodów
umożliwiających dzieciom na osobę w rodzinie, w szczei młodzieży, o których mowa gólności, gdy w rodzinie tej wyw art. 16 ust. 7, a także dzie- stępuje: bezrobocie, niepełnociom i młodzieży z upośle- sprawność, ciężka lub długodzeniem umysłowym z nie- trwała choroba, wielodzietność,
pełnosprawnościami sprzę- brak umiejętności wypełniania
żonymi realizację odpowied- funkcji opiekuńczo-wychowawnio obowiązku szkolnego czych, alkoholizm lub narkomai obowiązku nauki - do cza- nia, a także gdy rodzina jest niesu ukończenia realizacji obo- pełna lub wystąpiło zdarzenie
wiązku nauki.
losowe.
Miesięczna wysokość dochoŚwiadczenia pomocy
du na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się
materialnej, przysługują
o stypendium szkolne nie może
również:
1. uczniom szkół niepublicz- być większa niż kwota, o której

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o poRoszków » Zakończono odmocy społeczne t.j. 456 zł.
budowę ul. Kolejowej w Roszkowie. Wykonawcą była firma
Świadczenia pomocy
EKOLAND z Zabełkowa. Koszt
materialnej o charakterze zadania wyniósł 150.460,66 zł.
Na odbudowę ul. Kolejowej,
socjalnym są
w ramach usuwania skutków
przyznawane na:
1. wniosek rodziców albo peł- powodzi, gmina Krzyżanowice
uzyskała Promesę od Ministernoletniego ucznia;
2. wniosek odpowiednio dy- stwa Administracji i Cyfryzacji
rektora szkoły, kolegium w wysokości 119.342,00 zł.
Zakres prac objął rozbiórkę
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języ- istniejącej konstrukcji drogowej,
ków obcych, kolegium pra- a materiał został powtórnie wycowników służb społecznych korzystany do utwardzenia dróg
lub ośrodka
w sołectwie.
Podłoże gruntowe drogi zoWniosek o przyznanie sty- stało wyprofilowane, zagęszpendium szkolnego składa się czone i wzmocnione. Szerodo dnia 15 września danego kość jezdni ul. Kolejowej na wyroku szkolnego, a w przypad- remontowanym 180-metrowym
ku słuchaczy kolegiów nauczy- odcinku wynosi 4,5 m. Na całej
cielskich, nauczycielskich kole- długości odcinka zabudowano
giów języków obcych i kolegiów po obu stronach krawężnik oraz
pracowników służb społecznych zjazdy do posesji. Przy okazji
- do dnia 15 października danego wymieniono elementy kanalizaroku szkolnego.
cji deszczowej: studnię rewizyjWniosek o przyznanie sty- ną, studzienki ściekowe z osadpendium szkolnego składa się nikiem i koszem na nieczystości,
w Urzędzie Gminy Krzyżano- kanały deszczowe, na długości
95 m zamontowano ściek uliczwice.
ny z prefabrykatów betonowych.

Wyprawka szkolna
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.

Wyprawka szkolna
należy się:

PODZIĘKOWANIE

OGŁOSZENIE

ba, wielodzietność, przemoc,
alkoholizm, narkomania
w rodzinie),
• uczniom niepełnosprawnym
bez względu na dochód.
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.

• uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na Wysokość pomocy:
osobę w rodzinie nie prze- • 225 zł dla uczniów klas III
szkoły podstawowej, od
kracza 574 zł,
• uczniom pochodzącym z ro225 zł do 770 zł w przypadku
dzin niespełniających kryteuczniów posiadających orzerium dochodowego na podczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
stawie decyzji dyrektora
szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne
Informujemy, że trwa refori społeczne (np. ciężka choro- ma podręcznikowa - od 1 wrześ-

Kolejowa po odbudowie

nia 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 krainie życia ujrzy dobroć Boga,
bo w domu Ojca jest mieszkań wiele”
Kapłanom, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
Delegacjom oraz wszystkim tym, którzy w trudnych dla nas chwilach
okazali nam dużo życzliwości i uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Ś. † P.
Helmuta Krzykała
serdeczne podziękowania składają
Żona, Syn, Córka, Zięć i Wnuki
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Gminny rajd rowerowy z firmą Utex

KRÓTKO
21 lipca
Odbyła się dodatkowa sesja Rady Gminy Krzyżanowice, podczas której radni podjęli uchwały konieczne do realizacji projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu”.
22 lipca
Wójt gminy Grzegorz Utracki
wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Suminie
w gminie Lyski. Tematem posiedzenia były sprawy bieżące.
23 lipca
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach odbyła się publiczna
dyskusja dotycząca studium zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice.
1/2 sierpnia
Na stawie Trzeciok w Tworkowie odbyły się nocne zawody
wędkarskie, zorganizowane
przez Polski Związek Wędkarski Koło 109 Krzyżanowice.

Ponad 250 cyklistów wzięło
udział w rajdzie zorganizowanym przez gminę Krzyżanowice i firmę Alas Utex w sobotę
15 sierpnia. To od kilku lat największa impreza rekreacyjna
tego typu, w której z każdym rokiem bierze udział coraz więcej
uczestników – z gminy Krzyża-

nowice, powiatu raciborskiego,
wodzisławskiego, rybnickiego, a także z Czech. W rajdzie
uczestniczyły całe rodziny, tak
więc wiek cyklistów był bardzo
zr+óżnicowany. Najmłodsi jechali w przyczepkach lub w siodełkach na rowerach z rodzicami.

Wakacyjne remonty w szkołach
Czas wakacji, wolny od nauki
i zajęć edukacyjnych, placówki
oświatowe gminy Krzyżanowice

2 sierpnia
Przy remizie w Tworkowie
w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa można było
oddać krew. Akcję zorganizowali strażacy z OSP Tworków.

Na starcie w Roszkowie, przy
siedzibie firmy, rowerzystów
przywitali wójt Grzegorz Utracki i dyrektor handlowy firmy
Utex Adrian Fibic, życząc dobrej zabawy i miłej atmosfery.
Cykliści wyruszyli na 35-kilometrową trasę tuż po czternastej.
Trasa prowadził przez Rudysz-

wałd, Hać, Krzyżanowice, Nową
Wioskę, Darkowice, Szylerzowice, Chałupki, meandry Odry i Zabełków-Nowy Dwór nad
staw rekreacyjny firmy Alas
wykorzystały na przeprowadze- poprawę zarówno wizerunku, Utex, gdzie na wszystkich czenie prac remontowych i moder- jak i komfortu nauczania dzieci. kał gorący bigos i zimne napoje.
nizacyjnych, które wpłyną na
Info: GZOKSiT
Nad bezpieczeństwem cykli-

L.p.

Placówka

Remont

1

ZSO Chałupki

Remont ścian na klatce schodowej 78 551,93
i korytarzach szkolnych w ZSO w
Chałupkach

Z. P. U. H. JAMS
Jerzy Suchocki

2

ZSO Bieńkowice

Malowanie sali gimnastycznej i 33 788,06
cyklinowanie
parkietu w ZSO w Bieńkowicach

Zakład
Malarsko-Tapeciarski Roland Popela

3

SPF Bolesław

Wymiana wykładziny w sali na 9 998,46
parterze w SPF w Bolesławiu

Zakład
Remontowo-Budowlany
Smołka Piotr

4

ZSO Krzyżanowice

Wymiana wykładzin na koryta- 31 304,84
rzach
(parter, stołówka) w szkole

Zakład
Remontowo-Budowlany
Smołka Piotr

5

ZSP Owsiszcze

Osuszenie ściany i malowanie 7 901,69
ścian
na korytarzu szkolnym

MARCO F.H.U. Marek
Sbeczka

6

ZSO Tworków

Remont ogrodzenia szkoły
(wymiana siatki ogrodzeniowej)

FHU „KOLOS” Aleksander
Michna

7

ZSO Bieńkowice

Wymiana wykładziny na korytarzu 9 497,88
na parterze
RAZEM

Kwota zadania

3 592,97

174 635,83

INFORMACJA URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWICACH DOTYCZĄCA OFERTY PRACY

Wykonawca

Firma
Handlowo-Usługowa
TFsystem Tomasz Falon

15 sierpnia
Odbył się V Rajd Rowerowy
Gminy Krzyżanowice i Firmy
ALAS Utex, w którym wzięło
stów czuwali pracownicy Urzę- udział 250 osób.
du Gminy w Krzyżanowicach, W Owsiszczach odbyły się dostrażacy z jednostek ochotni- roczne Zawody Sportowo-Poczych straży pożarnych oraz żarnicze Oldbojów o Puchar
Wójta Gminy.
Straż Miejska.
(tb)
18 sierpnia
W Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie Zarządu LGD Morawskie Wrota.
21 sierpnia
Młodzieżowa Rada Gminy oraz
gmina Krzyżanowice zorganizowały Zakończenie Wakacji dla
młodzieży. Pod ruinami zamku
w Tworkowie zagrały zespoły
młodzieżowe. Gwiazdą wieczoru był zespół MAFIA.
20-23 sierpnia
Delegacja gminy Krzyżanowice
przebywała z wizytą w rumuńskiej gminie Beltiug.

ZBIÓRKA ODPADÓW
wielkogabarytowych

ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU

elektrycznego i elektronicznego

SOŁECTWO BIEŃKOWICE
SOŁECTWO BOLESŁAW
SOŁECTWO CHAŁUPKI
SOŁECTWO KRZYŻANOWICE
SOŁECTWO NOWA WIOSKA
SOŁECTWO OWSISZCZE
SOŁECTWO ROSZKÓW
SOŁECTWO RUDYSZWAŁD
SOŁCTWO TWORKÓW
SOŁECTWO ZABEŁKÓW oraz NOWY DWÓR

26.10.2015 r.
26.10.2015 r.
14.09.2015 r.
14.10.2015 r.
28.10.2015 r.
28.10.2015 r.
28.10.2015 r.
28.09.2015 r.
12.10.2015 r.
28.09.2015 r.

23 sierpnia
Na stawie Trzeciok w Tworkowie odbyły się zawody wędkarskie dla emerytów i rencistów,
które zorganizował Polski Związek Wędkarski Koło 109 Krzyżanowice.
W Bolesławiu odbyły się dożynki sołeckie. W imieniu władz samorządowych życzenia złożyła
rolnikom kierownik referatu gospodarki przestrzennej Anna
Krzykała.
Dożynki w Roszkowie połączone z jubileuszem 20-lecia
powstania parafii. W imieniu
władz samorządowych życzenia złożyła rolnikom skarbnik
gminy Danuta Biczysko.
25 sierpnia
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Rudniku,
tematem przewodnim była realizacja programu Odnawialnych
Źródeł Energii (OZE).
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Najlepszy sezon taneczny

ZESPOŁU UŚMIECH

w dniach 22– 24 maja 2015 r.
w Kędzierzynie Koźlu w Hali
Widowiskowo-Sportowej AZOTY. Uśmiech okazał się liderem
w kategorii pom-pom, zdobywając10 złotych i 2 srebrne medale
na 13 startów! To najlepszy wynik w historii zespołu.

Rok 2015 to najlepszy sezon
taneczny dla zespołu Uśmiech.
Cztery lata trwały starania,
aby zebrać silną reprezentację w kategorii wiekowej kadetek, juniorek i seniorek. Podczas
warsztatów letnich, jesiennych
i zimowych tancerki poznawały
podstawy nowych technik tanecznych takich jak klasyka,
afro, disco i hip-hop, aby móc
zastosować chociaż ich krótkie sekwencje w nowych układach. Dobór ciekawej muzyki
i gustowne kostiumy to również
domena Uśmiechu.
Systematyczne treningi gimnastyki, zimowy obóz taneczny
i cykliczne próby poprowadziły zespół do najlepszych wyników w dziewięcioletniej karierze startów w mistrzostwach
Polski i Europy mażoretek.
Start w mistrzostwach poprzedzony został udziałem w kilku ogólnopolskich festiwalach
tańca w kategoriach dance show i freestyle, co umożliwiło
dopracowanie nowych układów
oraz nabranie doświadczenia
przez najmłodsze tancerki.
Sezon rozpoczęłyśmy od drugiego miejsca kadetek z układem

„Minionki” w VIII Festiwalu „Róża” w Sosnowcu i dwóch wyróżnień pierwszego stopnia za „Cyrk”
seniorek i „Tenorów” juniorek.
Następnie „Minionki” rozrabiały w Czerwionce – Leszczynach,
podczas Inspiracji Tanecznych,
zyskując kolejne drugie miejsce.
Dalszy udany start miał miejsce
podczas Chrzanowskiej „Lokomotywy”: kadetki miejsce pierwsze, seniorki miejsce drugie, juniorki trzecie. 27 kwietnia był
szczególnie pracowity. Wzięłyśmy udział w dwóch festiwalach
w wodzisławskiej „Gali”, gdzie
III miejsce otrzymał skład seniorek za prezentację układu
„Cyrk” oraz „Paradzie Mażoretek” w Czerwionce - Leszczynach.

Tytuły mistrzyń Polski
zdobyły:
Dwa drugie miejsca:

• Trio Seniorki Patrycja Friedek, Julia Zawadzka, Sabina
Modlich
• Mini Formacja Seniorki (Kawasaki).

• Solo Emilia Zawadzka (kat.
kadetek)
• Solo Aneta Pawlik (kat. seniorek)
• Duet Weronika Solich, Amelia Fojcik (kat. kadetek)
• Mini Formacja kadetek „Retro”
• Formacja kadetek (łączna
nota za najlepszy przemarsz
„Indiana Jones” oraz najlepsze podium „Minionki”)
• Grupa „Maxi” mamy i tatusiowie tancerek (Szkocka
Krata)
• Trio Donata Blokesz, Agata
Sander, Laura Gołąbek (kat.
juniorek)
• Trio Patrycja Friedek, Julia
Zawadzka, Sabina Modlich
(kat. seniorek)
• Mini Formacja seniorek (Kawasaki)
• Formacja seniorek (łączna
nota za przemarsz oceniony na miejscu drugim oraz
bezkonkurencyjne podium
- „Cyrk”)

Drugiego maja nasze tancerki po raz czwarty brały udział
w Otwartym Tanecznym Grand
Prix Polski „KOTWICE 2015”
w Brzegu. Srebrne dziewczyny! Zdobyły aż 3 drugie miejsca w trzech kategoriach wiekowych!
„Minionki” 10 maja „narozrabiały” w Żorach podczas
XIII Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego „Ballo”
i zdobyły pierwsze miejsce!
Miejsca pierwsze
Duet Amelia i Weronika oraz
solistka Agata Sander zdobywytańczyły:
• Solo Emilia Zawadzka
ły drugie miejsca, wyróżnienie
• Solo Agata Sander
Emilia Zawadzka. W drodze
• Solo Aneta Pawlik
powrotnej rozbawione dziew• Duet Amelia Fojcik, Wero- czyny opanowały plac zabaw
nika Solich
w Gorzycach, gdzie odbyła się
• Trio Juniorki - Donata Blo- krótka sesja zdjęciowa.
kesz, Agata Sander, Laura
I wreszcie nadszedł najważ- Tytuły wicemistrzyń:
Gołąbek
niejszy sprawdzian dla Uśmie- • Solo Agata Sander (kat. ju• Mini Formacja Juniorki (Te- chu – XVII Mistrzostwa Polniorek)
norzy)
ski Zespołów Mażoretkowych • Mini Formacja juniorek (Tenorzy).

Wszystkie układy otrzymały nominacje do X Mistrzostw
Europy Mażoretek, które w tym
roku również odbyły się w Polsce 27 czerwca w Kędzierzynie
- Koźlu.
Ze względu na niedogodny
termin (początek wakacji) oraz
wysoki koszt udziału w imprezie
Uśmiech reprezentowały głównie seniorki, do domu wróciły
z medalami na szyi!

Złoto:

• Mini Formacja seniorek
pom-pom (Kawasaki)
• przemarsz seniorek pom-pom

Srebro:

• układ sceniczny seniorek
pom-pom (Cyrk)
• Trio seniorek pom-pom:
Patrycja Friedek, Julia Za-

wadzka, Sabina Modlich

Brąz:

• -Trio juniorek pom-pom: Agata Sander, Laura Gołąbek,
Donata Blokesz.
Od 27-31 lipca trwały letnie
warsztaty taneczne w Łodygowicach dla chętnych tancerek
Uśmiechu.
Trzydziestoosobowa grupa
poszerzała swoje umiejętności
podstaw hip-hopu dzięki zajęciom prowadzonym przez charyzmatycznego Dariusza Mrowca z Brzegu. Nowości w twirlingu mażoretkowym przekazały
nam panie Teresa Nycz i Mar-

celina Grzędowska z renomowanego zespołu Gracja ze Starej Wsi.
Od września wracamy do systematycznych zajęć, Uśmiech
wystąpi podczas Gminnych Dożynek w Owsiszczach oraz Wiejskich Dożynek w Krzyżanowicach.
Przesłuchania do Mini Uśmiechu (dziewczynek
w wieku od 5 -7 lat) odbędą
się 1, 15, 22, 29 września od
15.30-17.00 w sali Centrum
Kultury w Tworkowie przy
ul. Zamkowej 48.
Ilona Świerczek
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TWORKAUER EICHE

na festiwalu w Szwecji

Tworkauer Eiche z sukcesem
na Europejskim Festiwalu Kultury Ludowej EUROPEADE
2015 Helsingborg w Szwecji.
250 Ludowych Zespołów tanecznych z całej Europy.
6.000 uczestników prezentowało kulturę swoich regionów
na scenach szwedzkiego portowego Helsingborga.
Od 5 do 10 sierpnia Zespół
Tworkauer Eiche uczestniczył
w 52. edycji EUROPEADE 2015.
Byliśmy dumni z możliwości reprezentowania na największym
festiwalu kultury ludowej w Europie tworkowskiego DFK, naszej gminy Krzyżanowice oraz
Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego.
W tegorocznym festiwalu
uczestniczyła rekordowa ilość
250 zespołów i 6.000 uczestników z całej Europy. Przygoda
nasza z EUROPEADĄ 2015 rozpoczęła się dla nas już jesienią
2014 roku, kiedy to wspólnie Zarząd DFK Tworków, nasi rodzice i my sami pomimo sukcesu
w EUROPEADZIE w Kielcach
chcieliśmy bardzo wziąć udział
w następnej takiej imprezie. Wyrzeczeń było co nie miara, ale
efekt końcowy był wspaniały.
Wspomnieć należy, że przygotowania oparte były również
na przygotowaniach do naszego Jubileuszu 20-lecia zespołu, który zorganizowany został
przez Zarząd DFK w czerwcu
br. Apogeum dotyczyło jednak
lipca, gdzie na próbach spędzaliśmy tygodniowo 8-10 godzin.
Nadszedł jednak oczekiwany
dzień wyjazdu, w którym o północy z 4/5 sierpnia wyruszyliśmy w kierunku Świnoujścia.

W południe zaokrętowanie na
promie i przez Bałtyk do Ystad
w Szwecji. Późnym wieczorem
zgłaszamy się w punkcie meldunkowym festiwalu na odprawie. Tu już pierwsza niespodzianka – dowiadujemy się, że
Komitet Organizacyjny EUROPEADY wytypował nasz Zespół
do Ceremonii Otwarcia EUROPEADY 2015 i przekazania flagi
EUROPEADY w imieniu Polski
i miasta Kielce Szwecji i władzom miasta Helsingborg. Ta
uroczystość odbyła się w czwartek wieczorem, do Helsingborga przybył prezydent Kielc pan
Wojciech Lubawski z małżonką, który w towarzystwie naszego zespołu przekazał Flagę
EUROPEADY gospodarzom
Helsingborga. Tworkauer Eiche wystąpił jeszcze w czwartek, 6 sierpnia, przed i po południu z wielkim powodzeniem
z 30 minutowym programem
na dwóch scenach w centrum
miasta Helsingborg. Piątek, 7
sierpnia, był dniem barwnego
przemarszu ulicami miasta Helsingborg wszystkich uczestników EUROPEADY. Przemarsz

rozpoczął się na nadbrzeżnej
promenadzie i po 2,5 km zakończył się w pięknej scenerii parku miejskiego. Sobota
była dniem spotkań delegacji
zespołów tanecznych w Ratuszu Miasta Helsingborg z prezydentem miasta oraz władzami Komitetu Organizacyjnego
EUROPEADY 2015. Pozostali członkowie zespołu mieli czas wolny na zwiedzanie
miasta. W niedzielę podczas
ceremonii zamknięcia festiwalu w HELSINGBORG
ARENIE – hali widowiskowo – sportowej, mogącej pomieścić 6.000 widzów, zgromadził się komplet. Komitet Organizacyjny EUROPEADY ograniczył czas
występu zespołów w finale
do trzech minut, by dać możliwość prezentacji swoich
umiejętności jak największej liczbie zespołów. Do
jednego z wielu ciekawych
występów nagrodzonych
owacjami należał występ
naszego zespołu. Uroczystość przebiegała we wspaniałej, niezapomnianej atmosferze.
Cała impreza z dnia na dzień
przekształcała się w imprezę
przyjaźni, w poszanowaniu tradycji i kultury poszczególnych
narodowości, opartą i przenoszoną w rytmie muzyki i tańca
ludowego. Tradycje narodowe,
rytm, taniec i śpiew były formą widzianą i słyszaną przez
wszystkie dni trwania EUROPEADY. Europa wolności i pokoju, Europa rozkwitu kultur
narodowych, Europa łącząca
pokolenia i narody w atmosferze radości i wspólnej zabawy to
wartości, które mogliśmy zaobserwować w Szwecji. To wartości, które uczą pracy, poszanowania wysiłku organizacyjnego

i szeroko rozumianego szacunku i tolerancji do tego co się robi
w wolnej Europie.
Po wspaniałej dla nas wszystkich ceremonii zakończenia
EUROPEADY z udziałem naszego zespołu przyszedł czas
analiz pobytu w Szwecji. Łezka się w oku kręciła, gdy uświadomiliśmy sobie, że to już prawie koniec. Nie chciało nam
się opuszczać Helsingborga,
bo trzeba było zostawić nawiązane znajomości. W poniedziałek zaokrętowaliśmy na nowym
wspaniałym promie MAZOWIA.

Warunki i atmosfera stworzona przez załogę
promu jak w 5-gwiazdkowym
hotelu. O godz. 20.00 opuściliśmy prom, udając się w drogę
powrotną do Tworkowa. Nasz
pięknie oświetlony kościół zobaczyliśmy ponownie o godz.
4.30 we wtorek. Przygotowania do uczestnictwa w EUROPEADZIE były możliwe dzięki
sukcesywnemu wsparciu finansowemu zespołu przez Konsulat Niemiec w Opolu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie i Urząd Gminy

Krzyżanowice. Dziękujemy pani
Gabrysi Materzok, choreografowi naszego zespołu za 20 lat
ciężkiej pracy w Tworkowie, za
wytrwałość i fachowe przygotowanie zespołu do każdej imprezy na wysokim poziomie. Zarządowi DFK Tworków podziękowania za całokształt i organizację wyjazdu.
Sam udział zespołu Tworkauer Eiche w największym europejskim Festiwalu Kultury Ludowej w Szwecji był możliwy
dzięki środkom Mniejszości
Niemieckiej będącym w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspieraniu Inicjatyw
Lokalnych pochodzących z dotacji Rządu Niemieckiego oraz
częściowego wkładu własnego.
Młodzież zespołu Tworkauer Eiche pragnie podziękować Zarządowi DFK Tworków za wysiłek
włożony w organizację i przygotowanie do uczestnictwa w tak
wspaniałej europejskiej imprezie. Prosimy o danie nam kolejnej możliwości udziału w EUROPEADZIE za rok w Belgii,
by móc reprezentować z dumą
kulturę naszych pradziadków,
pokazanie potencjału naszego zespołu, pokazanie wartości kulturowych i tradycji ziemi raciborskiej. Z dumą nosiliśmy i prezentowaliśmy, podziwiane przez wszystkich, piękne
stroje śląskie na tak wzniosłej
uroczystości jaką niewątpliwie
jest EUROPEADA. Wszystkim
strukturom Mniejszości Niemieckiej w kraju „wielkie dzięki” za możliwość udziału w tak
wspaniałej imprezie i wsparcie
finansowe całego projektu.
Młodzież Zespołu
Tworkauer Eiche
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Dożynki w Bolesławiu

Korowód prowadzili jeźdźcy, w bryczkach jechali goście,
wśród nich kierownik referatu
gospodarki przestrzennej UrzęBolesław » Dożynkowe świę- ulicami wioski przeszedł bar- du Gminy Anna Krzykała. Nato w Bolesławiu rozpoczęło się wny korowód, na który jak co stępnie szli przebierańcy, a na
w sobotę zabawą taneczną i fa- roku przed odświętnie i pomy- przyczepach prezentowano hujerwerkami.
słowo udekorowanymi domami morystyczne scenki. W korowoW niedzielę 23 sierpnia pod- czekali mieszkańcy, aby powi- dzie uczestniczyli także rolnicy
czas mszy świętej mieszkańcy tać maszerujących i jadących z czeskiego Piszcza.
dziękowali za plony. Po południu oklaskami.

Na boisku nastąpiło przekazanie chleba dożynkowego sołtysowi i częstowanie uczestników festynu.
Na gości czekał obficie zaopatrzony bufet, a wieczorem
zabawa taneczna.
(tb)

Barwne dożynki w Roszkowie
Roszków » Tegoroczne dożynki w Roszkowie połączone
były z jubileuszem 20-lecia powstania parafii.
W niedzielę, 23 sierpnia, uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Święta w intencji rolników z podziękowaniem za plony.
Po południu barwny korowód
wyruszył spod kościoła i przeszedł ulicami Roszkowa pod
wiatę przy świetlicy. W kolumnie pojazdów jechały ciągniki,

bryczki oraz wozy konne, wieziono koronę dożynkową, byli
także jeźdźcy. Na przyczepach
prezentowano humorystyczne scenki, w pochodzie szli pomysłowo i zabawnie przebrani
mieszkańcy.
Uroczystości dożynkowe kontynuowano pod wiatą przy remizie. Tam skarbnik gminy Danuta Biczysko dziękowała rolnikom za codzienny trud w pracy na roli.

Słoneczne popołudnie zgromadziło licznych mieszkańców
i gości. Tradycyjnie program artystyczny - „roszkowskie show”
- zaprezentowali młodzi i starsi
mieszkańcy Roszkowa.
Po raz pierwszy odbyła się
Parafiada, czyli turniej wiedzy
o roszkowskiej parafii, w której
zwycięzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody.

Dobra zabawa i wspaniała
atmosfera święta plonów to zasługa wspólnego wysiłku i mobilizacji mieszkańców Roszkowa, którym przewodził sołtys
Józef Staś, a także wszystkich
miejscowych organizacji społecznych.
(tb)
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Bezcenny lek

Tworków » W niedzielę 2
sierpnia ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu zaparkował na kilka godzin
przy remizie OSP w Tworkowie.
Chęć podzielenia się cząstką
siebie zgłosiło 30 osób, ostatecznie po przejściu niezbędnych badań do oddania krwi tego dnia zakwalifikowano 27 dawców. Wynik akcji poboru krwi
to ponad 12 litrów bezcennego
leku ratującego życie.
Organizatorem akcji była
miejscowa jednostką OSP. Strażacy zawsze są pierwsi i gotowi
do akcji. Ratują nasze życie codziennie z narażeniem własnego, gaszą pożary, usuwają skutki
kataklizmów i wypadków, wykonują wiele trudnych zadań,
pomagając ludności cywilnej.

W ratowaniu życia są „niedoścignieni” – w przenośni i dosłownie. Pomimo ogromu zajęć w codziennej pracy, znajdują
jeszcze czas na honorowe oddawanie krwi oraz zachęcanie
innych do tego rodzaju pomocy.

Kto może zostać dawcą?

Przeciętny dorosły człowiek ma ok. 5 - 6 litrów krwi.
Jednorazowo pobiera się 450
ml. Mężczyźni mogą oddawać
taką ilość nie więcej niż 6 razy
w roku, a kobiety nie więcej niż
4 razy w roku.
Oprócz krwi pełnej, krwiodawca może oddawać osocze
metodą plazmaferezy automatycznej do 20 razy w roku, maksymalnie do 15 litrów w ciągu
roku. Przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż

DARY SERCA

Krzyżanowice » Ubrania,
materiały szkolne, zabawki,
tornistry, rowery podarowało
Sauerlandzkie Towarzystwo Miłośników Pieszych Wędrówek
SGV z partnerskiego powiatu
Markischer trzem domom pomocy społecznej.
Niemcy po raz kolejny zorganizowali u siebie zbiórkę darów
dla raciborskich placówek. Na

przełomie lipca i sierpnia odwiedzili Raciborszczynę i przekazali dary dla Domu Pomocy Społecznej Różany Pałac w Krzyżanowicach, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowaczego w Pogrzebieniu,
Domu Pomocy Społecznej św.
Notburgi w Raciborzu oraz
mieszkańcom gminy Pietrowice Wielkie.
1 sierpnia wędrownicy odwie-

Jak przygotować się do
oddania krwi?

ograniczyć palenie papierosów.
Nie zgłaszać się do oddania krwi
W ciągu doby poprzedzają- jeśli jest się przeziębionym (kacej oddanie krwi wypić ok. 2 l tar) lub przyjmuje leki, nie przypłynów (woda mineralna, so- chodzić do oddania krwi po spoki), należy być wyspanym, spo- życiu alkoholu!!!
żyć lekki posiłek (np. pieczywo,
(tb)
chuda wędlina, ser biały, dżem),

2 tygodnie, przy czym od oddania krwi pełnej musi upłynąć co
najmniej 8 tygodni.
Granicą wieku dla dawców
jest 18 - 65 lat.
Nie możesz oddawać krwi
podczas ostrej choroby lub

przez pewien czas po poważnym zabiegu chirurgicznym.
Nie pobiera się nigdy krwi od
osób, których stan zdrowia budzi wątpliwość. Każdego kandydata na dawcę bada lekarz.

SKRADZIONE MĄDROŚCI

dzili Różany Pałac w Krzyżanowicach. Gości powitały siostra dyrektor Salome Batkiewicz i matka generalna Joanna
Grobelna. Dziękując za dary, za
wrażliwość i otwartość mieszkańców partnerskiego powiatu,
siostry podkreśliły znaczenie
takiej wynikającej z głębi serca
pomocy. W spotkaniu uczestniczyli także wójt senior Wilhelm
Wolnik i zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda.
Przedstawiciele sauerlandzkiego towarzystwa oprócz najpotrzebniejszych rzeczy dla
podopiecznych domu pomocy
przywieźli także… wielkie rolki
papieru i kolorowe kartony do
rysowania. Te materiały są bardzo potrzebne na warsztatach
terapii zajęciowej.
W czasie swojego pobytu na
Raciborszczyźnie miłośnicy pieszych wędrówek spotkali się ze
swoimi kolegami z PTTK oraz
byli gośćmi starosty Ryszarda
Winiarskiego i posła Henryka
Siedlaczka.
Grupie z Sauerlandzkiego
Towarzystwa Miłośników Pieszych Wędrówek SGV przewodził Harald Kahlert, wizytę

Niemców pilotował Leonard
Malcharczyk – radny powiatu
raciborskiego.
Współpraca sauerlandzkiego
towarzystwa z placówkami opiekuńczymi powiatu raciborskiego rozpoczęła się dziesięć lat temu, gdy ówczesny starosta Markischer, zapalony turysta, namówił swoją grupę do odwiedzin
naszego powiatu. Przyjechało
wówczas ponad 50 osób. Goście
z Niemiec należą do bardzo dużej organizacji, która oprócz turystyki organizuje również akcje charytatywne. Tak więc
członkowie towarzystwa przez
cały rok zbierają dary, a potem
przewożą je do Polski. Przewiezienie zebranych darów i pobyty
w powiecie raciborskim finansują sami oraz sponsorzy, zaś wyżywienie wędrownicy zawdzięczają wspomnianym ośrodkom,
do których zawożą dary. Na pytanie, dlaczego to robią Harald
Kahlert odpowiada: „To wyraz
szczególnej więzi między powiatami, a dawać coś od siebie
z głębi serca to budować zaufanie i przyjaźń oraz eliminować
stereotypy i uprzedzenia”.
(tb)

Krzyżanowice » Tradycyjnie latem podczas wakacji, już po raz czwarty, gościliśmy w Krzyżanowicach aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.
Gminna Biblioteka Publiczna
i Świetlica w Krzyżanowicach
zorganizowała 21 lipca 2015 roku Festyn dla Dzieci na boisku
przy przedszkolu w Krzyżanowicach. Aktorzy wystąpili
ze spektaklem pt. „Skradzione mądrości”. Jest to bajka
promująca czytelnictwo. Aktorzy chcieli pokazać nam jak
niezwykły wpływ na dzieci ma
obcowanie z literaturą. Pełną
humoru i perfekcyjnie zagraną opowieścią udowodnili, że
każda przeczytana książka jest
prawdziwą opowieścią.
Pogoda dopisała, szwankowała trochę frekwencja, ale dla
tych, którzy byli zabawa była
przednia.
Spektakl i mały poczęstunek
sfinansowane były ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dziękujemy i zapraszamy za
rok.
A. Winiarczyk
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Apetyt na piekarza
– Zapachniał mi chleb u sąsiada piekarza i postanowiłem zostać piekarzem – mówi Tomasz
Kaszuba. Młody, 34-letni piekarz,
mieszkający obecnie w Krzyżanowicach, przeprowadził się tu
z Rybnika-Popielowa. Od lutego
wynajmuje od pana Tadeusza
Czyża piekarnię w Tworkowie.
5 marca w sklepiku przy piekarni pojawiły się pierwsze wypieki.
Mistrzowskie wypieki – dosłownie, bo Tomasz Kaszuba jest mistrzem świata w pieczeniu bagietek i pieczywa specjalnego. Tytuł
zdobył w Paryżu na Światowych
Targach Piekarnictwa EuroPain.
Kiedy postanowił Pan zostać
piekarzem?
Już w siódmej klasie dorabiałem sobie w piekarni. W 1994 roku zacząłem szkołę zawodową
w Rydułtowach, gdzie miałem
bardzo dobre wyniki, szczególnie w technologii piekarstwa.
Zacząłem brać udział w szkolnych turniejach w zawodzie
piekarz. Zdobywałem pierwsze miejsca. Kiedy zdałem egzamin czeladniczy, zmieniłem
miejsce pracy, przeniosłem się
do piekarni w Radlinie, którą
prowadzi pan Andrzej Śmietana.
Pan Andrzej wysyłał mnie na
konkursy już poważniejsze, regionalne i ogólnopolskie na poziomie czeladnika, potem europejskie i światowe, na poziomie
mistrza. Tam też zdobywałem
pierwsze miejsca. Gdy zdałem
egzamin mistrzowski, byłem
w tym czasie najmłodszym mistrzem w województwie śląskim.
OGŁOSZENIE

Kiedy został Pan mistrzem
świata?
To był rok 2008. W Paryżu podczas targów EuroPain
w konkursie o Puchar Świata w Piekarnictwie zdobyłem
pierwsze miejsce indywidualnie w kategorii bagietki i chleby
specjalne, a drużynowo zajęliśmy czwarte miejsce jako trzyosobowa reprezentacja Polski.
Bagietki to specjalność Francuzów...
Zgadza się. Jestem pierwszym piekarzem spoza Francji,
który pokazał Francuzom, że
w Polsce także robi się dobre
pieczywo, w tym ich specjalność
bagietki.
Drużynowo czwarte miejsce
na świecie, to też duży sukces.
Jak wyglądały przygotowania
do konkursu?
Do mistrzostw świata przygotowywaliśmy się trzy lata. Było nas trzech – trzej panowie
K, jak nazywali nas w Internecie. Wiesław Kucia – student
Akademii Rolniczej w Lublinie,
Przemysław Koperski – piekarnia „Koperski i syn” w Suchym
Lesie k. Poznania. I ja, wtedy
z piekarni „Śmietana” w Radlinie. Przez trzy lata jeździłem
na trzy dni co dwa tygodnie do
Warszawy, na warsztaty firmy
L. Lesaffre. Tam tworzyliśmy
nowe receptury, smaki i nowe
kształty. Należało zamieszać tyle cista, aby wypiec zadaną ilość
bochenków chleba bez strat surowcowych o identycznej wa-

dze i kształcie. Dwie godziny
po upieczeniu waga, gramatura pieczywa musiała być zgodna
z określoną wagą w zadaniach
do wykonania, i ani grama mniej
czy więcej. Kształt każdego
chlebka musiał być identyczny
jak „kserokopia”.

karzy – bez polepszaczy i miksów. Wypiekam swojskie pieczywo na naturalnych produktach, według domowych receptur. Prowadzę kwasy chlebowe,
w których w naturalny sposób
wytwarzają się bakterie mlekowe, zastępujące drożdże przy
produkcji pieczywa. Ponieważ
jest to proces długotrwały i czasochłonny, pomaga mi w tym
pan Czyż. To bardzo życzliwy
człowiek, pomaga mi przy wytwarzaniu rozczynów, kwasów,
przestrzegając wszystkich zaleceń, które już od dawnych lat
są stosowane przy produkcji dobrego pieczywa. Piekarze mówią, że podstawą dobrego chleba jest dobrze wytworzony kwas
chlebowy.

Z tytułem mistrza wrócił Pan
do Polski i...?
I z piekarni przeniosłem się
do czegoś, czego teraz unikam.
Rozpocząłem pracę jako technolog w firmie Backaldrin, która
produkuje miksy, polepszacze
i różne dodatki do pieczywa. Potem spróbowałem czegoś innego. Przeniosłem się do spółki Ai-Solution Receptor w Raciborzu,
gdzie poznałem piekarnię od
strony maszynowej. Pomagałem przy wdrażaniu urządze- Gdzie się Pan tego nauczył?
Zacząłem praktyki w małej
nia, które umożliwia zaprogramowanie produkcji pieczywa rzemieślniczej piekarni u sąw bardzo szczegółowy sposób. siada w Popielowie w piekarni
Tonik. To były czasy, kiedy nie
Zrezygnował Pan z pracy znano jeszcze miksów i polepw spółce i otworzył własną szaczy. Robiono naturalnymi
piekarnię.
sposobami. Teraz ja sam twoTeraz produkuję pieczywo rzę receptury. Są bardzo skomcałkowicie sprzecznie z tym, do plikowane, każdy surowiec z reczego kiedyś zachęcałem pie- ceptury trzeba oddzielnie odOGŁOSZENIE

ważyć, do tego procesy i zadania technologiczne, które
trzeba przeprowadzić. Przy
produkcji z miksów to jest woda plus miks, trochę maki i produkt gotowy. Tu receptury są
bardziej złożone. Trzeba też zachować procesy technologiczne. W tradycyjny sposób bułkę
robi się od 4 do 5 godzin.
Przygotowanie chleba to proces całodobowy. O północy przerabiam resztkę kwasu, na żurek
później w odpowiednich odstępach czasowych kolejne fazy
prowadzenia kwasu do pieczywa na następny dzień. Finalny
produkt, czyli rozważanie tego
kwasu jest o 21.00 i tak aż do
6.00 rano, gdzie w sklepie mamy ciepły chleb i bułeczki. Cały
proces trwa ponad 24 godziny.

Czyli najważniejszy jest zaczyn?
Można powiedzieć, że chleb
to żywy organizm. Trzeba dbać
o kwas, który używa się do produkcji chleba, czyli o kultury
bakterii mlekowych – mieszając o odpowiedniej godzinie,
dodając mąkę w poszczególnych fazach prowadzenia kwasu, wszystko po to, aby bakterie
wytworzyły się w kwasie. Jeśli

się tego nie zrobi, to bakterie
mlekowe zanikają i powstaje z kwasu ocet. Podstawą dobrego chleba jest dobry kwas,
już nawet w Biblii można o tym
przeczytać.
Dużo ma Pan klientów?
Są klienci, którzy doceniają
pieczywo swojskie zupełnie inne smakowo od tych kupowanych w supermarketach. Klienci cenią sobie smak. Mamy odbiorców w Syryni, Zawadzie,
Rybniku.
Jaki jest główny produkt? Co
Pana wyróżnia?
Serniki mojej żony!!! Ja piekę chleb i bułki, a ona zajmuje się wypiekami cukierniczymi, między innymi sernikami
i kołaczami weselnymi. Pieczemy chlebki żytnie, bez dodatku
mąki pszennej, chleb orkiszowy,
chleb baltonowski pszenno-żytni, robiony na kwasie, chleb dyniowy, ostatnio chleb ziemniaczany i oczywiście chleb cebulowy. Po ciepły, w piątek przychodzi wieczorem młodzież.
Ile osób pracuje w piekarni?
Razem z żoną jest nas
czwórka, w tym jedna osoba
w sklepie. Ale planuję zatrudnić jeszcze jedną osobę. Dobrze
by było, gdyby byli chętni uczniowie do nauki zawodu piekarza. Trzeba wiedzę przekazywać, bo rzemiosło jakim jest
piekarnictwo zanika. Dobrym
pomysłem jest Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego w Rybniku, gdzie kiedyś pomagałem w przeprowadzeniu
warsztatów dla uczniów szkół
zawodowych, kierunek piekarz.
Rozmawiała Teresa Banet

« Stowarzyszenia i organizacje « 11

Sierpień 2015 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Rywalizowali strażaccy oldboje
Owsiszcze » 420 lat - tyle
łącznie mają druhowie z OSP
w Bieńkowicach, którzy 15
sierpnia startowali w Gminnych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych Oldbojów w Owiszczach.
Rywalizował też 79-letni Paweł
Płaczek z OSP Zabełków. W bojówce najlepsi byli roszkowianie
i to oni zdobyli puchar.
Zmagania strażackich oldbojów otworzył wójt gminy Grzegorz Utracki wraz z prezesem
OSP Owsiszcze, Bogdanem
Pientką. O miejsce decydowała bojówka, a czasów jakie „kręcili” seniorzy nie powstydziliby
się czynni druhowie. Najlepszy,
31,53 sek., osiągnęła ekipa OSP 6. OSP KRZYŻANOWICE 41.32
Roszków.
7. OSP TWORKÓW 50.73

CZAS ZADANIA BOJOWEGO ŁĄCZNY WIEK DRUŻYNY

1.
2.
3.
4.
5.

OSP ROSZKÓW 31.53
OSP OWSISZCZE 31.91
OSP ZABEŁKÓW 37.20
OSP RUDYSZWAŁD 39.94
OSP BIEŃKOWICE 40.84

1.
2.
3.
4.
5.

OSP BIEŃKOWICE 420
OSP ZABEŁKÓW 413
OSP TWORKÓW 386
OSP ROSZKÓW 384
OSP OWSISZCZE 371

Pszczelarze spotkali się przy Urbanku
W sobotę 18 lipca 2015r.
pszczelarze gminy Krzyżanowice spotkali się przy Urbanku
na dorocznym spotkaniu, tradycyjnie związanym ze szkoleniem z zakresu zapobiegania
chorobom pszczół i stosowania
nowych skuteczniejszych środków zapobiegania tym chorobom. W spotkaniu uczestniczyło około 50 pszczelarzy, a także
zaproszeni goście: wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki oraz delegacja pszczelarzy
Koła Gorzyce, z którymi od wielu lat nasze koło prowadzi bardzo dobrą współpracę. Trady6. OSP KRZYŻANOWICE 357 cyjnie wszyscy także spotkali
7. OSP RUDYSZWAŁD 329
się na modlitwie w kościółku
Św. Urbana, po której pan KonNajstarszy zawodnik to Pa- rad Hanczuch zapoznał zebraweł Płaczek z OSP Zabełków, nych z nowymi metodami zaktóry ma 79 lat
W zawodach wzięła udział
drużyna CTIF OSP Owsiszcze jako swoiste połączenie pokoleń.
Zawody zorganizowała OSP
Owsiszcze.
Fot.: Patrycja Pientka

pobiegania chorobom pszczół
stosowanymi w swojej pasiece, demonstrując ich stosowanie. Nowości z zakresu teorii
i praktyki stosowanych metod
zapobiegania chorobom przedstawił prezes Koła Pszczelarzy
Krzyżanowice pan Henryk Pietrasz oraz przedstawicielka Ko-

ła Gorzyce pani Grażyna Klon.
Po szkoleniu uczestnicy spotkania przy kołaczu, kawie i grillu
kontynuowali dyskusję i wymieniali się swoimi doświadczeniami dotyczącymi walki z chorobami pszczół.
Koło Pszczelarzy
Krzyżanowice

ЗОЛОТАЯ ТЕНЬ КЁНИГСБЕРГА

czyli Złoty Cień Królewca

WĘDKOWALI EMERYCI
Tworków: W niedzielę 23
sierpnia na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się kolejne zawody wędkarskie zorganizowane przez Polski Związek
Wędkarski Koło 109 Krzyżanowice. Tym razem o miano najlepszego rywalizowali emeryci
i renciści. W zawodach uczestniczyło 23 wędkarzy.
Zawody trwały cztery godziny i prawie nikt nie opuścił łowiska z pustą siatką. Choć efekty
połowów były różne, wszyscy

byli zadowoleni, atmosfera sympatyczna, i najważniejsze – pogoda była wyśmienita. Ryby nie
były imponujące, przeważały
karasie, płocie, wzdręgi i okonie czasem trafił się lin.
Dla wszystkich seniorów
przygotowano kiełbaski z grilla, zafundowane przez radę sołecką Tworkowa, a potem wręczono nagrody i dyplomy.

Wyniki zawodów –
najlepsza dziesiątka

1.
2.
3.
4.

Herman Ćmok (1730 pkt)
Jerzy Girtler (1620 pkt)
Bernard Popela (1310 pkt)
Bronisław Podruczny (865
pkt)
5. Zygfryd Więcek (855 pkt)
6. Paweł Śmietana (840 pkt)
7. Roman Mikaszek (690 pkt)
8. Helmut Otlik (505 pkt)
9. Władysław Mieczyński (480
pkt)
10. Andrzej Bedrunka (450 pkt)
(tb)

Kaliningrad/Zabełków » Na
zaproszenie organizatorów
pan Marian Studnic oraz jego małżonka Mariola uczestniczyli w międzynarodowym
festiwalu samochodów zabytkowych Złoty Cień Królewca w Kaliningradzie w Rosji.
Z imprezy wrócił z pucharem
za zajęcie pierwszego miejsca
w kategorii samochodów do
1945 roku. W punktacji liczył
się przejazd, konkurs sprawnościowy oraz elegancja, której nie brakowało ubranemu
we frak panu Studnicowi oraz
jego błyszczącemu Citroenowi AC4 z 1930 roku.
Na festiwal przyjechali
pasjonaci starej motoryzacji
i kolekcjonerzy z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Niemiec
i oczywiście z Rosji. Każda
załoga prezentowała swój
samochód publiczności, jury
oceniało wygląd samochodu
i strój jego kierowcy. Uczestnicy zlotu mieli okazję zwiedzić

Kaliningrad podczas wycieczki z przewodnikiem (Katedra,
grób filozofa Immanuela Kanta Muzeum Oceanu Światowego). W programie był też rajd
samochodami retro: Kaliningrad – Bałtyjsk – Swietłogorsk
– Kaliningrad, trasą o długości
ponad 150 km.
(tb)
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Nocne wędkowanie
Tworków » W nocy z soboty
na niedzielę (1-2 sierpnia) na
stawie Trzeciok w Tworkowie
odbyły się zawody wędkarskie
zorganizowane przez Komisję
Rewizyjną PZW Koło 109 Krzyżanowice.
Zawody były bardzo udane.
Dopisała pogoda, liczba zawodników - 38, a co najważniejsze
ilość złowionych ryb, w sumie
130,71 kg.

Mateusz Stronczek

Szóstka najlepszych
zawodników

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mateusz Stronczek (15,71 pkt)
Dominik Pięk (15,01 pkt)
Jan Oczadły (11,38 pkt)
Maks Pendziałek (11,33 pkt)
Robert Kulig (9,15 pkt)
Damian Piszczan (8,33 pt)

Największą rybę złowił Maks
Pendziałek. Był to amur o długości 68 cm, a ważył 4,3 kg.
(tb)

Nowy etap działalności

Lokalnej Grupy Działania

„Morawskie Wrota”
Nasze stowarzyszenie obecnie obejmuje obszar gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice,
Lubomia, Marklowice i Mszana. Jesteśmy na etapie tworzenia nowej strategii rozwoju, kierowanego przez lokalną
społeczność. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w ramach
którego działamy, obejmuje lata 2014-2020, ale w praktyce nasza strategia będzie planowana
na lata 2016-2023. W dniu 17 lipca złożyliśmy wniosek na tzw.
okres przygotowawczy, którego najważniejszym zadaniem
jest przygotowanie nowej strategii, w oparciu o bardzo duży
udział lokalnej społeczności,
czyli Państwa. Od tego co znajdzie się w strategii zależy kie-

runek naszych działań na nowy okres finansowania. Dlatego
podjęliśmy już szereg działań
przygotowawczych do stworzenia jak najlepszego dokumentu
uwzględniającego zdanie mieszkańców w kwestii zdefiniowania problemów, określenia głównych celów i sposobów realizacji.
Mieszkańcy i rolnicy wypowiedzieli się w ankiecie, podobną
skierujemy już w sierpniu do
przedsiębiorców.
Od stycznia spotyka się zespół roboczy ds. strategii, który
wytycza główne kierunki działań, konsultuje ankiety, wspólnie
z Zarządem i Biurem opracowuje oraz omawia bieżące problemy związane z tworzeniem
strategii. Już w lutym odbyło

KĄCIK
DIETETYKA

się spotkanie wszystkich zainteresowanych tworzeniem strategii, na którym przeprowadzono
analizę SWOT. Jest ona obecnie
punktem wyjścia do kolejnych
spotkań w sierpniu i wrześniu,
które odbędą się w każdej gminie. Na spotkaniach tych przeprowadzone zostaną również
warsztaty z poszczególnymi
grupami społecznymi (rolnicy
i przedsiębiorcy, lokalni liderzy,
przedstawiciele kultury, pomocy społecznej oraz młodzieży
itp…). Już teraz zachęcamy do
zapoznania się z harmonogramem tych spotkań i zapraszamy do udziału. Po tym etapie
odbędą się spotkania zespołu
eksperckiego.
Na naszej stronie interneto-

Witamina D

– dlaczego jest tak ważna,
a niedobór jest groźny
Maks Pendziałek

wej www.morawskie-wrota.pl
i Facebooku, na bieżąco informujemy o kolejnych działaniach.
A wszystko zebrane jest w zakładce PROW 2014-2020. Jest
tam również krótka sonda dotycząca różnych aspektów naszej
przestrzeni społecznej.
Na stronie proponujemy też
tworzenie Banku Pomysłów, czy
zgłoszenie przemyślanego projektu, który mógłby być wykorzystany w przyszłości.
Zapraszamy do wypełnienia!
Biuro na bieżąco uzupełnia
bazę danych tj. podmiotów zainteresowanych dalszą współpracą z LGD oraz pozyskaniem
środków na własne projekty.
Zwracamy się przede wszystkim w stronę przedsiębiorców,
zachęcając do przesłania nam
swoich danych kontaktowych
(nazwa firmy, zakres działalności, kontakt – szczególnie mailowy).
Bardzo zapraszamy do
współpracy - bez Państwa
udziału strategia nie uzyska
właściwego wymiaru!
tel. 324515034
e-mail:
biuro@morawskie-wrota.pl

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023!
Spotkania zostaną poświęcone weryfikacji analizy SWOT i opracowaniu celów operacyjnych obejmujących obszar działania Stowarzyszenia. Pozwolą na
wypracowanie wniosków, które przyczynią się do stworzenia strategii, opartej na oddolnych potrzebach mieszkańców terenu objętego działaniem LGD
"Morawskie Wrota". Zachęcamy do współpracy przedstawicieli każdego sektora - społecznego, gospodarczego i publicznego, z każdej członkowskiej gminy.
Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.
Ze względów organizacyjnych, wszystkie zainteresowane udziałem osoby, prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłoszenie się w biurze LGD "Morawskie Wrota" .

Data
Godzina
Miejsce

Tematyka

Gmina Godów

Gmina Marklowice

Gmina Gorzyce

Gmina Mszana

Gmina Lubomia

Gmina Krzyżanowice

26.08.2015

8.09.2015

10.09.2015

15.09.2015

17.09.2015

22.09.2015

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

Ośrodek Kultury w
Gołkowicach
44-341 Gołkowice,
ul. 1 Maja 101

Sala Gimnastyczna przy SP nr
1,
44-321 Marklowice,
ul. Wyzwolenia 158

Wiejski Dom Kultury w
Czyżowicach,
44-352 Czyżowice,
ul. Strażacka 8

Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji, Mszana,
44-325 Mszana,
ul. Mickiewicza 92

Wiejski Dom Kultury na
Grabówce,
44-360 Lubomia,
ul. Bordynowska 2b

Sala Narad w Urzędzie
Gminy,
47-450 Krzyżanowice,
ul. Główna 5

Weryfikacja analizy SWOT i
opracowanie celów operacyjnych

Weryfikacja analizy SWOT i
opracowanie celów operacyjnych

Weryfikacja analizy SWOT i
opracowanie celów operacyjnych

Weryfikacja analizy SWOT i
opracowanie celów operacyjnych

Weryfikacja analizy SWOT i
opracowanie celów operacyjnych

Weryfikacja analizy SWOT i
opracowanie celów
operacyjnych

www.morawskie-wrota.pl
biuro@morawskie-wrota.pl
www.lgdkreatywni.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”
ul. Bogumińska 31
44-350 Gorzyce
NIP 647 24 84 793
tel./fax +48 32 45 15 034

W moich artykułach kilkakrotnie wspominałam, jak
ważne dla funkcjonowania
organizmu są poszczególne
składniki odżywcze. Tym razem chciałam się skupić na witaminie D, która wyróżnia się
na tle innych witamin, a często
jej rola jest niedoceniana dla
zdrowia człowieka.
Witamina D jest pochodną
cholesterolu. Co ciekawe, jako jedyna z witamin nie musi
być przyjmowana wyłącznie
z pożywieniem, ponieważ organizm potrafi ją sam wyprodukować w skórze pod wpływem promieni ultrafioletowych, czyli najczęściej produkuje się, kiedy przebywamy na
słońcu. By powstała odpowiednia ilość witaminy D wystarczy tylko 20 minutowy spacer
w słonecznym miejscu. Pamiętaj, że szkło nie przepuszcza
promieni słonecznych, dlatego
witamina D nie wytwarza się,
kiedy jedziesz samochodem
w słoneczny dzień.
Pomimo łatwej dostępności, większość społeczeństwa
cierpi na jej niedobory, ponieważ latem często stosuje się
filtry przeciwsłoneczne, natomiast w okresie jesienno zimowym, z oczywistych względów, większość ciała jest zakryta ubraniem. Nawet niskie
filtry przeciwsłoneczne (SPF
8) blokują produkcję witaminy D w skórze o ok. 95%. Jak
już wspomniałam, witaminę tę
znajduje się także w produktach spożywczych. W szczególności bogate są w nią tłuste ryby morskie, takie jak
tuńczyk, makrela, łosoś. Zazwyczaj kubkowe margaryny
do smarowania pieczywa są
w nią wzbogacane, tak samo,
jak płatki śniadaniowe. Pomimo tego bardzo trudno jest pokryć zapotrzebowanie samym
jedzeniem, ponieważ w Polsce
ryb nie spożywa się zbyt często. Warto wiedzieć, że otyłość
pogarsza wchłanianie witaminy D oraz jej wykorzystanie
w organizmie, dlatego też osoby otyłe potrzebują większej
ilości tej witaminy. Niedobór
witaminy D jest powszechnie
kojarzony z chorobami kości,
takimi jak osteoporoza albo
krzywica u dzieci. To właśnie
niemowlętom podaje się witaminę D w kroplach, żeby zapobiec zaburzeniom we wzroście kości oraz ich zniekształceniom. Tymczasem w świetle
najnowszych badań naukowych witamina D wpływa na
cały organizm, a zbyt małe ilo-

ści prowadzą do poważnych
schorzeń. Wielu ludzi, albo
nie ma nagłych objawów jej
niedoboru, albo nie łączy występujących objawów z brakiem witaminy D. O niedoborze mogą świadczyć między
innymi takie objawy, jak bóle kostno - stawowe, skurcze
mięśni, ogólne zmęczenie, bóle głowy, problemy z koncentracją, zaparcia lub biegunki,
bóle mięśni, czy niespokojny
sen oraz choroby przyzębia.
Podobne objawy mogą być
wynikiem wielu innych schorzeń, dlatego też mało kto wiąże je z niedoborem witaminy
D. Wiele chorób zostało powiązanych z niedoborem witaminy D. Przede wszystkim są to
nowotwory. Niezbicie połączone z niedoborem witaminy D
są nowotwory okrężnicy, prostaty i sutka. Najnowsze badania naukowe mówią o tym,
że choroby psychiczne, w tym
depresja, schizofrenia i nerwice lękowe również mogą
być powodowane zbyt małą
ilością tej witaminy. Badania
wykazały, że osoby chore mają mniejsze stężenie witaminy, niż osoby zdrowe, a podawanie tej witaminy osobom
chorym daje pozytywne efekty. Reumatoidalne zapalenie
stawów jest chorobą, która powoduje silny ból i uszkodzenie stawów. Udowodniono, że
witamina D może zmniejszyć
towarzyszący ból i sztywność
stawów. Istnieje szereg innych
chorób, których występowanie
ma związek z niedoborem witaminy D, między innymi cukrzyca typu 1, choroby tarczycy, nadciśnienie tętnicze krwi,
ale także astma, stwardnienie
rozsiane, czy choroby zębów
i przyzębia i choroby serca.
Witamina D ma związek
ze zdrowiem całego organizmu. Najnowsze badania naukowe ciągle dostarczają nowych informacji na temat tej
witaminy, a co za tym idzie,
zwiększa się świadomość dotycząca jej wpływu na organizm człowieka. Na witaminę D powinny zwrócić przede
wszystkim starsze osoby oraz
każdy z nas w okresie jesienno
zimowym. Niektóre produkty
spożywcze są dobrym jej źródłem, ale można także ją suplementować, jednak należy to
robić pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ jej nadmiar może być tak samo niebezpieczny,
jak niedobór.

Dietetyk kliniczny
Aleksandra Brzeźniak
dietetyk.aleksandraa@gmail.com
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WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Chałupki/Rudyszwałd »
W tym roku świetlice w Chałupkach i w Rudyszwałdzie przy
współpracy Filii Bibliotecznej
w Chałupkach zorganizowały
wspólne zajęcia wakacyjne dla
dzieci. Letnie spotkania rozpoczęły się od zajęć zorganizowanych w bibliotece, gdzie odbył się konkurs plastyczny pt.
„Bajkowy świat” oraz quiz biblioteczny z nagrodami. W ramach naszych dwutygodniowych spotkań odbyły się również zajęcia pod hasłem „Gorąca Afryka”, na których dzieci
poznały ciekawostki o tym da-

lekim kontynencie i wykonały
afrykańską maskę. Dla wysportowanych nie lada gratką był
„Dzień sportowych zmagań”,
w czasie którego dzieci rywalizowały w różnych konkurencjach sportowych. Na zakończenie emocjonującego dnia mali
sportowcy posilili się pysznymi
kiełbaskami z grilla.
Dzieci wzięły również udział
w warsztatach Speed Stacks.
Młodsi zawodnicy po raz pierwszy próbowali techniki układania kubków. Pomimo początkowych trudności wszyscy wytrwale ćwiczyli, dzięki czemu

zajęcia zakończyły się emocjonującymi zawodami. Dla miłośników śpiewu zorganizowano
konkurs karaoke. W ramach wakacyjnych zajęć dzieci korzystały z basenu w Gorzycach oraz
pojechały na wycieczkę do Indiańskiej Wioski w Tworkowie.
Przy okazji tej wycieczki dzieci
zwiedziły również ruiny zamku
w Tworkowie oraz kościół parafialny wraz z kryptami. Wakacyjne spotkania zakończyły
się wyborami Najsympatyczniejszej Uczestniczki Wakacyjnych Zajęć.
Małgorzats Tomas

Krzyżanowice » Dwa tygodnie trwały zajęcia wakacyjne zorganizowane w świetlicy
w Krzyżanowicach. Atrakcji nie
brakowało i każdy mógł „znaleźć” coś dla siebie. Były gry
i zabawy, konkurs plastyczny
„Bajkowe postaci na wakacjach”,
turniej sportowy, warsztaty artystyczne podczas, których robiliśmy wazony i wazoniki. Niewątpliwie najatrakcyjniejszy dla

dziewcząt był dzień mody, czyli
malowanie paznokci i robienie
fryzur – dziewczynki były tym
dniem zachwycone.
Rozpalaliśmy też ogniska
i byliśmy na basenie. Dla młodszych dzieci były gry i zabawy
oraz zjeżdżalnia – dmuchany zamek, udostępniona nam przez
gminę. Z piątku na sobotę, z 3 na
4 lipca, urządziliśmy sobie noc
świętojańska. Zaczęliśmy roz-

paleniem ogniska, przy którym
dziewczyny wiły sobie wianki,
a chłopcy grali w piłkę. Późnym
wieczorem poszliśmy na nocleg do świetlicy. Dzieci były tak
podekscytowane biwakiem poza domem, że ostatnie zasnęły
długo po północy, a pierwsze
wstały o świcie.
Razem ze świetlicą z Chałupek i Rudyszwałdu wybrali-

Roszków » Dwa tygodnie
spędziły dzieci w Świetlicy
w Roszkowie na zajęciach wakacyjnych. Atrakcji było jak
zwykle dużo, bo dzieci same
decydowały, jak spędzimy ten
czas. Pogoda dopisała i humory również. Postanowiliśmy pobawić się w poszukiwaczy skarbów. Naszym ulubionym pojazdem jest „dwukolak”, na który

zmieści się tylko kilkoro dzieci,
więc dokładnie trzeba pilnować,
kto już jechał, a kto jeszcze nie.
Dzieci spotkały się z policjantem, który prosił, by na rowerze
jeździć tylko w kasku. Podczas
wyprawa w pole poznawaliśmy
rodzaje zbóż, kwiatów polnych,
rozpoznawaliśmy głosy ptaków.
Na wyprawie do „Tanty Any”
opowiadaliśmy kim była Tanty

Ana, poznaliśmy historię czarnych dębów, podziwialiśmy łabędzie na stawach i pluskaliśmy
się w wodzie. Kolejna wyprawa
to „ptasia wyspa”: urok przyrody stawów, krzyk mew i drobne
polne zwierzątka, pejzaże prawie mazurskie. Wyprawa na
półwysep to przeprawa przez
chaszcze, wysokie pokrzywy,
a później łowisko małż. Wyprawa na staw firmy Utex – a tam
plaża piaszczysta, budowa zamków i molo. W niedzielę zorganizowaliśmy festyn integracyjny z dziećmi z Roszkowa Wielkopolskiego, w poniedziałek
wspólna wycieczka do Czech.
Kolejne dni, niestety deszczowe,
a więc zabawy i gry w świetlicy
i pod wiatą. Podsumowaniem
był nocleg w świetlicy, oczywiście spania było niewiele. Dzieci opalone i zadowolone, nawet
ci najmłodsi dobrze się bawili.
Maria Riedel

śmy się na zwiedzanie Tworkowa, stosując się do zasady „Cudze chwalicie swego nie znacie”.
Podróż trwała krótko, pojechaliśmy autobusem PKS – najdłużej trwało kupowanie biletów
u kierowcy.
W Tworkowie swą wycieczkę
rozpoczęliśmy od zwiedzania
krypt w kościele św. Piotra i Pawła. Później poszliśmy zwiedzać

ruiny zamku. Ostatnią atrakcją
tego dnia była Indiańska Wioska – tam spędziliśmy kilka godzin. Dzieci z zaciekawieniem
słuchały opowieści państwa
Pawlik, którzy w bardzo ciekawy, przystępny sposób i z humorem przedstawili historię Indianach Wielkich Równin Ameryki
Północnej (Siuks, Wrony, Czejenowie, Czarne Stopy). Opowie-

dzieli o ich kulturze, zwyczajach,
codziennym życiu oraz zabawach indiańskich dzieci.
Tegoroczne wakacje upłynęły nam ciekawie i wesoło, a zapracowani rodzice byli spokojni
o swe pociechy, miło spędzające
wolny czas.
Katarzyna Siwoń
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Młode Wilki w Hulczynie

Zwycięzcy:

1. Klaudiusz Wojaczek (Lyski)
3086 pkt
2. Marian Pielacz (Gaszowice)
3008 pkt
3. Edward Cisek (Rybnik) 2935
pkt

W niedzielę 9 sierpnia Młode
Wilki z LKS Tworków walczyły
w międzynarodowym turnieju
piłkarskim o Puchar Starosty
Hulczyna i zdobyły drugie miejsce. W turnieju wzięło udział
osiemnaście drużyn z Czech,
Słowacji i Polski (Tworków
i Rybnik).

Wyniki meczów jakie
rozegrał LKS Tworków

• LKS Tworków - Hulczyn Zieleni 3:2
• KS ROW Rybnik - LKS Tworków 1:2
• LKS Tworków - FC Hulczyn
Żółci 3:0
• FC Hulczyn U 10 - LKS Tworków 0:7
• FC Odra Pietrzkowice - LKS
Tworków 0:4
• Lokomotiva Trnawa - LKS
Tworków 5:2
• LKS Tworków - Hat 7:1
• TJ Sokol Kobierzyce - LKS
Tworków 2:1
• Juventus Bruntal - LKS
Tworków 6:1

Z WOLEJA
Lato jeszcze w pełni, a piłkarze wyszli już na boiska, by
rozpocząć rundę jesienną sezonu 2015/2016. Dużo zmian
personalnych nastąpiło w klubach naszej gminy. Który klub
i w jakiej klasie rozgrywkowej
będzie występował?
LKS Krzyżanowice już tylko jako jeden przedstawiciel
naszej gminy występować będzie w lidze okręgowej ŚlZPN
Katowice. Po trzech rozegranych kolejkach plasuje się na III
miejscu ze zdobyczą 7 punktów.
REKLAMA

W sumie Młode Wilki rozegrały dziewięć
meczów w piekielnie
upalny dzień, zawodników było tylko ośmiu,
czyli dwóch do zmiany,
pozostałe dzieci były
na wakacjach. Niewiele brakowało by
Młode Wilki wygrały,
ale zabrakło sił.
va Trnawa ze Słowacji, srebro
Puchar Starosty i złoty me- wywalczył LKS Tworków, brąz
dal zdobyła drużyna Lokomoti- – Juventus Bruntal z Czech.
Tuż za podium uplasował się
KS ROW Rybnik.
Najlepszymi piłkarzami zostali Jan Palyna (Juventus
Bruntal), Ondřej Kučera (FC
Hulczyn), Jakub Bukovec (Lokomotiva Trnawa).
Najlepszym strzelcem został
Ondřej Stuchlík (TJ Sokol Kobierzyce), najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik
LKS Tworków – Kacper Rybarz.
Piotr Mucha

W klasie A Podokręgu Racibórz reprezentować nas będą: LKS Tworków, spadkowicz
z klasy okręgowej, LKS Owsiszcze oraz beniaminek tej klasy
LKS Chałupki. Aktualne miejsca tych drużyn po dwóch rozegranych kolejkach: LKS Chałupki – miejsce IV i 4 zdobyte
punkty, LKS Tworków – miejsce XI i 2 zdobyte punkty i LKS
Owsiszcze – miejsce XII zdobyty 1 punkt.
Klasa B tegoż Podokręgu wznowiła dopiero rozgrywki. W pierwszym meczu nasz reprezentant LKS Bieńkowice
odniósł zwycięstwo 2:1.

W klasie C, w której grać będą LKS Bolesław, LKS Tworków II oraz LKS Zabełków nie
wznowiono jeszcze rozgrywek.
Drużyny młodzieżowe wznowią swoje rozgrywki we wrześniu.
Drużyny LKS Krzyżanowice i LKS Owsiszcze, które wystąpiły w Pucharze Polski po
porażkach w I rundzie odpadły z dalszych rozgrywek.
Sytuacja z dnia
24.08.2015 r.
Jan Kubik

TURNIEJ SKATA
Krzyżanowice » 7 sierpnia w restauracji Staruszek
w Krzyżanowicach odbyło się
XXXI Grand Prix Okręgu Śląsk
Południe (sponsorowany przez
DFK Krzyżanowice) o puchar
DFK Krzyżanowice.
Był to drugi turniej z cyklu
GPO organizowany przez klub
Krojc Krzyżanowice (pierwszy

w marcu w Bieńkowicach o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice). Turniej odbywał się nietypowo w piątek (turnieje rozgrywane są tylko w soboty i niedziele), a mimo to frekwencja
była bardzo wysoka – 75 osób.
Udział brali zawodnicy z trzech
powiatów (rybnicki, wodzisławski i raciborski).

W pierwszej trzydziestce,
punktowanej do rankingu GPO,
znalazło się czterech zawodników Krojc Krzyżanowice tj: 8.
Andrzej Konsek (Nieboczowy)
2618 pkt, 11. Ernest Konieczny (Chałupki) 2545 pkt, 19. Andrzej Bortel (Krzanowice) 2297
pkt, 30. Krystian Cimała (Tworków) 1993 pkt.
Nagrody wręczali: przwodniczący DFK Krzyżanowice Ditmar Wolf, członkowie zarządu
Henryk Kupiec i Georg Latton.
Pełna lista uczestników
i miejsc zdobytych przez nich
znajduje się na:
w w w. p z s k a t . p l /
p a g e / 1 1 6 , s l a s k -poludnie/463,XXXI%20Turniej%20Grand%20Prix%202015.
html

Klub skata sportowego Krojc Krzyżanowice
AKTUALNA KLASYFIKACJA
L.p.
IMIĘ I NAZWISKO
1
Darda Jarosław
2
Żak Józef
3
Kupiec Józef
4
Reguła Jan
5
Mokrosz Bernard
6
Cwik Rudolf
7
Bortel Andrzej
8
Cwik Gerhard
9
Strzelczyk Edward
10
Konieczny Ernest
11
Adamczyk Andrzej
12
Wojtczyk Waldemar
13
Konsek Andrzej
14
Gajda Bolesław
15
Siódmok Zbigniew
16
Papior Stefan
17
Cimała Krystian
18
Gajda Monika
19
Kampka Krystian
20
Ehrentraut Henryk
21
Pendziałek Maksymilian
22
Janoszek Dawid
23
Tumulka Henryk
24
Huwer Alojzy
25
Konieczny Paweł
26
Majszak Stanisław
27
Helczyk Paweł
28
Menżyk Piotr
29
Dutkiewicz Edward
30
Polnik Rudolf
31
Kustos Alojzy
32
Spula Józef
33
Fibic Stanisław
34
Szweda Erwin
35
Wilczyński Adam
36
Chydroszek Rajmund
37
Szulik Dawid
38
Berlik Jerzy
39
Kuc Andrzej

MIEJSCOWOŚĆ
Zabełków
Wodzisław Śląski
Chałupki
Chałupki
Krzyżanowice
Tworków
Krzanowice
Bieńkowice
Krzyżanowice
Chałupki
Bojanów
Wodzisław Śląski
Nieboczowy
Połomia
Bojanów
Krzyżanowice
Tworków
Połomia
Nieboczowy
Tworków
Bieńkowice
Racibórz
Bojanów
Rogów
Niemcy
Syrynia
Rogów
Rogów
Jastrzębie Zdrój
Gorzyce
Syrynia
Bieńkowice
Syrynia
Krzyżanowice
Tworków
Syrynia
Zabełków
Tworków
Bojanów

PUNKTY DUŻE
713
591
537
422
400
357
334
300
279
256
254
229
209
197
191
155
151
122
114
110
99
84
40
40
23
18
15
14
10
9
8
7
7
7
5
4
3
1
x

PUNKTY MAŁE
64441
55929
52873
54790
49144
43418
46039
41641
32682
33369
38232
26978
31702
17405
20516
36093
30321
14938
19711
30465
23934
5998
5403
2417
5140
2346
3313
2100
1912
1810
1729
1680
1631
1617
2455
1352
3129
1580
883
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REKLAMA

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

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
półki

Na zakończenie wakacji jeszcze oferta książek dla młodzieży. Wymienione niżej książki pochodzą z serii wydawanej przez Wydawnictwo C&T z Torunia pn. „Nasze ważne
sprawy”. Mówią o sprawach ważnych dla młodzieży. O trudnych wyborach, pierwszych miłościach czy przyjaźniach,
o problemach w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej.
Przeczytana fabuła w książce często może być podobna do naszego problemu. Po przeczytaniu stwierdzimy, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i w końcu wszystko może się ułożyć.

NA PRZEKÓR - VALERIE HOBBS

Tobias Steiner ma jedenaście lat. I całe życie przed sobą. Jeśli... pokona
tę straszną chorobę, jaką jest rak. Właśnie wyjechał z mamą na wieś, by
podreperować swoje zdrowie. A mama tym wyjazdem też chyba chce
coś poprawić w ich życiu rodzinnym... Bo Toby widzi, że przyjeżdżający do nich na weekendy ojciec jakby się oddalał od mamy... Mama jest
zbyt opiekuńcza dla nastolatka, co denerwuje trochę Toby'ego. I dlatego
wyjeżdża na coraz dłuższe wyprawy rowerowe po okolicy. Tak spotyka
najpierw... wychudzoną krowę! A potem jej właścicielkę - dziwaczną panią Pearl, która ma chyba ze sto lat. A do tego skłania ona Toby'ego do...
czytania wierszy. Z premedytacją, jak się okaże, bo pomoże to zbuntowanemu chłopcu odkryć, co w filozofii życia jest tak naprawdę istotne...

TO NIE CHICAGO - KIRSTEN BOIE

Myśl
Myślenie nie jest łatwe,
ale można się do niego przyzwyczaić.
Alan Alexander Milne

Uśmiechnij się
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem:
- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?
- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu.


Przychodzi przewodnik do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, niech pan mi pomoże!
- A co się dzieje?
- Cały czas wydaje mi się, że ktoś za mną chodzi.


Turysta pyta bacę:
- Baco, gdzie tu dostanę części zamienne do samochodu?
- Zaraz za wioską jest ostry zakręt nad urwiskiem - mówi góral - Części leżą na dole…

To bardzo cieniutka książka poruszająca jakże ważny temat przemocy w szkole. Niklas to trzynastolatek, do tej pory spokojnie egzystujący
w szkolnej grupie. Jednak wszystko się zmienia, gdy do jego klasy trafia nowy kolega Karl, któremu chłopak ma pomóc w zaaklimatyzowaniu się w szkole i klasie. Pierwsze ich spotkanie to wspólne napisanie
referatu na lekcję historii w domu Niklasa. W tym dniu ginie płyta starszej siostry Niklasa, kolejnym razem Karl zabiera ze sobą CD-ROM ojca chłopaka, twierdząc że tylko go wypożycza, jednak później udaje, że
do takiej sytuacji nigdy nie doszło i udaje, że to on jest owcą a wilkiem
Niklas. Karl jest na tyle inteligentny, że manipuluje otoczeniem na tyle,
że nawet rodzice Niklasa nie wierzą własnemu synowi. Karl upokarza,
bije chłopaka, manipuluje własnymi bezgranicznie ufającymi mu rodzicami. Wobec niewielkiej szkodliwości bezradna jest nawet policja, a to
tylko jeszcze bardziej podburza Karla w czynieniu przykrości chłopakowi.


Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom:
- Mówię wam, było rewelacyjnie. Jaka prędkość, jakie wrażenia. Jadę na słoniu, patrzę
za mną pantera, gepardy.
- I co zrobiłeś?
- Nic, karuzela stanęła i zszedłem.



WRONIA MAMA - VALERIE HOBBS

Historia wzruszająca i bardzo prawdziwa opowiada o Caroline, głównej bohaterce, która zamieszkuje w autobusie razem z mamą Melanie
i malutką siostrą Trinity. Nastolatka nie ma przyjaciół, znajomych czuje
się osamotniona, nieakceptowana. Któregoś dnia znajduje małą wronę,
nazywa ją Wronkiem, zaprzyjaźnia się z nią, staje się jej prawdziwych
przyjacielem.Pouczająca, mądra książka dla młodzieży, wciągająca akcja, wartościowa warta przeczytania.

NIE WRÓCĘ DO DOMU
- VALERIE HOBBS

Przewodnik tatrzański mówi do grupy turystów:
- Zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego miejsca. Wiele osób poślizgnęło się tu i spadło w przepaść. Gdyby komuś z państwa to się przytrafiło, proszę zwrócić głowę w lewą
stronę. Z lotu ptaka rozciąga się piękny widok na dolinę.


Przewodnik do turystów:
- Gdyby ta pani w żółtym sweterku przestała mówić, usłyszelibyśmy huk tego pięknego wodospadu.



Tę książkę bardzo szybko się czyta, jest ciekawa
i pouczająca. Myślenie Charliego trochę jest irytujące. Ale czego się można spodziewać po jedenastolatku, który twierdził, że jak się jest harcerzem to można wszystko. Jest przestrogą aby
nie wpadać na „wspaniałe” pomysły z powodu separacji czy rozwodu
rodziców. Gdy rodzice powiedzieli Charliemu i jego rodzeństwu, że teraz będą żyli w separacji, dla Charliego jest jasne, że choć nie padło tu
straszne słowo „rozwód”, to i tak jest on już tylko kwestią czasu. Ich
idealna rodzina się rozpadnie. Dlatego Charlie wpada na genialny - jego zdaniem - pomysł, jak wszystko uratować. Ucieknie z domu i wróci
dopiero, kiedy rodzice oświadczą, że jednak zostają razem...

Z pociągu na Dworcu Centralnym wychodzi facet w podartych spodniach, zmiętolonej
marynarce, wygniecionym kapeluszu, cały zabłocony, z podbitym okiem, kuśtyka w stronę wyjścia, nagle upada i czołga się. Natychmiast otacza go grupka gapiów.
- Panie, dobrze się pan czujesz?
- Oj drobiazg... Najgorsze mam już za sobą...
- A skąd pan jedziesz?
- Z Koluszek
- A dokąd?
- Do Zambii...

JAK UKRAŚĆ PSA - BARBARA O'CONNOR

Georgina była na pewno nieszczęśliwym dzieckiem, np. dlatego, że nie
miała ojca i spała w samochodzie. Ale trochę egoistyczna. Chciała pomóc mamie, ale w bardzo nieprzyzwoity sposób - kradnąc. To nie było
ukradnięcie książki, czy tam portfela, ale żywej istoty! Iście szalony pomysł, jak zarobić dla ich rodziny jakieś pieniądze. W zasadzie wystarczy... ukraść jakiegoś psa i poczekać cierpliwie, aż pojawi się wiadomość
o nagrodzie dla znalazcy! Ale szybko okazuje się, że w świecie dorosłych
nie wszystko jest takie proste jak się dzieciom wydaje...

INNY KONIEC LATA - VALERIE HOBBS

Dla Lucy Crandall ostatni tydzień sierpnia każdego roku jest bardzo ważny. Bo wtedy wyjeżdża
do babci. A tam nigdy nie jest nudno - jak to u artystki. Babcia tworzy
wspaniałe rzeczy z gliny, które galerie kupują od niej na pniu. Ma też kajak, którym wyprawiają się z Lucy na pobliską tajemniczą wyspę. W tym
roku jednak może się okazać, że to ostatnie takie lato. Bo babcia ma już
spore kłopoty z pamięcią. I nie jest w stanie mieszkać dłużej sama. A to
jeszcze nie wszystkie problemy Lucy. Bo jej przyjaciółka Megan ma obsesję na punkcie popularności. I uważa, że nie zdobędzie się jej, zadając się z kimś tak dziwnym jak Eddie - kolegą z sąsiedztwa z zespołem
Downa - zamiast z bogatymi dziewczynami. Sam Eddie też wprawi Lucy w zakłopotanie, gdy wpadnie na szalony pomysł odszukania jej babci.

Liczba miesiąca
A. Winiarczyk

31,53
s to czas jaki osiągnęli oldboje z OSP Roszków podczas
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

