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Gminne Święto Plonów
Żniwa są ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika. Po tym najgorętszym okresie robót nadszedł
czas radości i wdzięczności – Święto Plonów.
Niezwykle odświętny charakter przybrały tegoroczne dożynki gminne w Owsiszczach, które wraz
z Nową Wioską były organizatorem Gminnego
Święta Polonów.
Czytaj dalej strona 2
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Gminne Święto Plonów
Niedzielne uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza święta celebrowana przez ks. proboszcza Eryka Czecha, ks. dziekana Jerzego Witeczka oraz proboszcza z Bieńkowic Krystiana
Giemzę. Po mszy ulicami przeszedł barwny korowód dożynkowy, podziwiany przez oczekujących na jego przejście mieszkańców całej naszej gminy i przyjezdnych gości. Na czele jechali
jeźdźcy, za nimi szły mażoretki
zespołu Uśmiech, potem przygrywając kroczyła Gminna Orkiestra Dęta, dalej przedszkolaki. Pięknie prezentowały się
korony żniwne z wszystkich
sołectw naszej gminy, wiezione na platformie. Za nimi, ubra-

ne w śląskie stroje, maszerowały panie z KGW. Długa kawalkada wozów, śmiesznych przebierańców, przyczep, na których
prezentowano humorystyczne
scenki z życia rolników, przepięknie przystrojonych maszyn
rolniczych i ciągników – zabytkowych i nowoczesnych – nie
miała końca, bo w tej paradzie
folkloru i humoru uczestniczyły delegacje dziesięciu naszych
sołectw i każdy chciał się zaprezentować jak najlepiej.
W imieniu władz samorządowych wójt gminy Grzegorz
Utracki złożył rolnikom wyrazy
uznania i szacunku oraz podziękował za rolniczy trud i wysiłek,
za umiłowanie ziemi, przywią-

zanie do tradycji.
Starostowie dożynek – Urszula Kaszny i Andrzej Juraszek – przekazali włodarzom
gminy bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, którym
podzielono się z wszystkimi
obecnymi podczas uroczystości. Przekazano także bochen
chleba gospodarzom przyszłorocznych dożynek – przedstawicielom Zabełkowa.
Gminne święto plonów było
okazją do uhonorowania zasłużonych rolników i osób pracujących na rzecz rolnictwa w gminie Krzyżanowice. Nagrody
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Zygfryd Bedrunka z Bolesławia, Blasius
Hanczuch z Bieńkowic, Franciszek Pietrasz z Tworkowa, Henryk Bedrunka z Nowej Wioski,
Joachim Kaszny z Owsiszcz,
Bernard Gajda z Roszkowa, ks.
Piotr Figurniak z Rudyszwałdu, Karol Kosubek z Zabełkowa i Zygfryd Kania z Chałupek.
Wicewojewoda Gabriela Lenartowicz wręczyła listy gratulacyjne za wieloletnie zaangażowanie i czynny udział w życiu środowiska lokalnego: byłej
przewodniczącej KGW w Tworkowie Krystynie Lamczyk, wieloletniej radnej z Owsiszcz Urszuli Fas, byłej sołtys Nowej

Wioski Adeli Krawczyk i byłemu sołtysowi Owsiszcz Manfredowi Bedrunce.
Na uroczystościach dożynkowych w Owsiszczach gościli m.in.: wicewojewoda Gabriela Lenartowicz, senator Adam
Zdziebło, poseł Henryk Siedlaczek, starosta Ryszard Winiarski, starostowie czeskich gmin
partnerskich oraz radni gminy
i powiatu.
Święto plonów jest także
znakomitą okazją do zaprezentowania dorobku kulturalnego swojej wsi i gminy. Na scenie zaprezentowała się grupa
przedszkolaków, śpiewających
i z wdziękiem tańczących oraz
mażoretki Uśmiechu. Wystąpiły
także wokalistki Justyna Okrent
i Paulina Lasak.
Gwoździem programu przygotowanego na dożynki był rybnicki Kabaret Młodych Panów,
który nie zawiódł oczekiwań wi-

dzów – zabawa była doskonała. Po programie można było
dostać autografy i sfotografować się z gwiazdami polskiego
kabaretu.
Dożynkowe święto w Owsiszczach rozpoczęło się w sobotę.
Był pokaz tresury koni, śpiewała Justyna Okrent, a wieczorem
wystąpił zespół Szlagier Maszyna.
Ogrom pracy organizatorów

oraz mobilizacja mieszkańców
i wszystkich organizacji społecznych niewielkich sołectw
Owsiszcz i Nowej Wioski zasługuje na uznanie. Wszyscy przybyli na gminne dożynki byli pod
wrażeniem. Za zgodny wysiłek
organizacyjny należą się podziękowania i wielkie brawa.
(tb)
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SYMBOL

integracji i współpracy

Ratka » W tym roku spotkanie na Węgrzech było symbolem międzynarodowej integracji i współpracy – władze gminy
Krzyżanowice oficjalnie przekazały strażakom z Ratki wóz bojowy marki Magirus Deutz, w porozumieniu z gminą Seeshaupt,
która samochód ten podarowała
nam w 2007 roku oraz przy pełnej akceptacji burmistrza Bernwiesera. Wóz bojowy ułatwi reaktywować jednostkę ochotniczej straży pożarnej, która kiedyś funkcjonowała w Ratce. W

uroczystości wzięli udział strażacy z OSP Krzyżanowice: prezes Walter Bożek (jednocześnie radny gminy) oraz druhowie
Hubert Masny i Adam Mucha.
Co roku we wrześniu na zaproszenie władz partnerskiej
gminy Ratka z wizytą na Węgry udaje się delegacja gminy
Krzyżanowice. Okazją do spotkań jest Festiwal Mniejszości
Narodowych, który jest cykliczną imprezą, gromadzącą zespoły taneczne, wokalne i muzyczne gmin partnerskich z Rumu-

CZTERY STATUETKI

dla gminy Krzyżanowice

Na zdjęciu: wicewójt Grzegorz Swoboda oraz Ewa Widera i Michaela Lukoszek
– odpowiedzalne za pozyskiwanie środków zewnętrznych

Trzy mikroprojekty zrealizowane przez gminę Krzyżanowice z funduszy europejskich
zostały nagrodzone pierwszym
miejscem w Euroregionie Silesia. Gmina została też sklasyfikowana na pierwszym miejscu
za największą wartość środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przypadających na

jednego mieszkańca liczonych
w euro.

Nagrodzone projekty to:

• Startup na pograniczu - najbardziej innowacyjny projekt,
• Międzynarodowo na sportowo - najlepszy projekt o charakterze sportowym,
• Na rowerze bez granic - najlepszy projekt w zakresie

nii, Słowacji, Polski oraz okolicznych miejscowości.
Tegoroczna wizyta miała
miejsce w dniach 3 – 6 września, a w skład delegacji weszli
m.in. wójt gminy Grzegorz Utracki i przewodniczący Rady Gminy Brunon Chrzibek.
Festiwal folkloru rozpoczął
się w sobotnie przedpołudnie
przemarszem korowodu wszystkich występujących zespołów,
które przechodząc ulicami Ratki
prezentowały się mieszkańcom,
witającym kolejne grupy okla-

rozwoju ruchu turystycznego.
Projekty były realizowane
z czeskimi partnerami.
Uroczysta Gala Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu
Silesia w trakcie, której wręczone zostały wyróżnienia odbyła
się 18 września w Wodzisławiu
Śląskim.
Gala zorganizowana została
z okazji zakończenia drugiego
etapu realizacji projektu „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia”. W wytypowanych kategoriach wybrane zostały najlepsze projekty zrealizowane w terminie od 1 stycznia
2009 roku do 30 września br.
Euroregion Silesia wykonuje funkcję zarządzającego
Funduszem Mikroprojektów.
Po czeskiej stronie na terenie powiatów Opawa, Ostrawa
i Nowy Jiczin, zaś po polskiej
w powiatach: głubczyckim, raciborskim, rybnickim, częściowo wodzisławskim oraz w Rybniku i Żorach.
W ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina Krzyżanowice
zrealizowała 30 mikroprojektów, na które otrzymała z Unii
Europejskiej dofinansowanie
w wysokości 405.364,06 euro.
(tb)

skami. Potem były występy na
scenie przy miejscowej szkole,
które trwały do późnego wieczoru, gromadząc ogromną rzeszę
widzów z Ratki i okolicy. W tym
roku gminę Krzyżanowice reprezentował na festiwalu zespół
taneczny Tworkauer Eiche. Śląskie i niemieckie tańce w ich wykonaniu oczarowały publiczność
a występ zakończył się burzliwymi owacjami.
Podczas rozmów oficjalnych
omówiono dalszą współprace
gmin Ratka i Krzyżanowice,
rozmawiano także o udziale węgierskiej orkiestry dętej w festiwalu orkiestr w Tworkowie.
Żegnając się, burmistrz Ratki pani Waleria Tirk, serdecznie
zapraszała na przyszłoroczne
spotkanie.
(tb)

Najserdeczniejsze życzenia
7 września br. swoje 89. urodziny obchodziła mieszkanka
Bolesławia Pani Edeltrauda
Fraenzel. Z tej okazji dostojną
jubilatkę odwiedzili wójt gminy
Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki.
Wręczając bukiet kwiatów złożyli najserdeczniejsze życzenia
w imieniu własnym i mieszkańców gminy – dużo zdrowia, pogody ducha i radości w otoczeniu najbliższych oraz kolejnych
tak pięknych rocznic.
Lp.

Wnioskodawca/Realizujący

Tytuł mikroprojektu

Całkowity
budżet
projektu (EUR)

Kwota
dofinansowania
z EFRR (EUR)

1.

Gmina Krzyżanowice/GZOKSiT

Festiwal Kultury Śląskiej

20 862,26

17 732,92

2.

Gmina Krzyżanowice

Jarmark na granicy - pierwszy polsko-czeski targ rozmaitości

20 995,52

17 846,19

3.

Gmina Krzyżanowice

Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy

20 770,12

17 654,60

4.

Gmina Krzyżanowice

Bezpieczne pogranicze - system ostrzegania przed zagrożeniami

19 069,65

16 209,20

5.

Gmina Krzyżanowice/
ZSO Krzyżanowice

Języki obce, sport, kultura i tradycja
jako nowoczesne narzędzia dialogu transgranicznego

11 351,00

9 648,35

6.

Gmina Krzyżanowice/
ZSO Bieńkowice

Śladami arystokracji na pograniczu polsko-czeskim na
przełomie XVIII i XIX wieku

10 885,15

9 252,37

7.

Gmina Krzyżanowice

Zlot pojazdów zabytkowych

5 925,25

5 036,46

8.

Gmina Krzyżanowice

Poznać wiedzieć, pamiętać

10 518,50

8 940,72

9.

Gmina Krzyżanowice

W Polsce rywalizujemy po czesku

3 678,85

3 127,02

10.

Gmina Krzyżanowice/GZOKSiT

Łączy nas kuchnia i muzyka

11 554,70

9 821,49

11.

Gmina Krzyżanowice/GZOKSiT

Sportowa Olimpiada Przyjaźni

3 349,30

2 846,90

12.

Gmina Krzyżanowice

Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowości.
Etap II.

27 000,00

22 950,00

13.

Gmina Krzyżanowice/GZOKSiT

Kalejdoskop Sztuki Pogranicza

17 466,80

14 846,78

14.

Gmina Krzyżanowice

Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowości.
Etap I.

13 500,00

11 475,00

15.

Gmina Krzyżanowice

Karnawał sztuki

13 361,39

11 357,18

16.

Gmina Krzyżanowice

Młodzież rywalizuje na pograniczu

11 328,00

9 628,80

17.

Gmina Krzyżanowice

Park zdrowia na granicy

26 993,83

22 944,75

18.

Gmina Krzyżanowice

Na rowerze bez granic

25 961,98

22 067,68

19.

Gmina Krzyżanowice

Małe Euro - sportowa integracja pogranicza

15 754,75

13 391,53

20.

Gmina Krzyżanowice/GZOKSiT

I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

16 336,00

13 885,60

21.

Gmina Krzyżanowice

Doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej
powstałej w ramach POWT 2007-2013

24 939,50

21 198,57

22.

Gmina Krzyżanowice

Start up na pograniczu

19 440,50

16 524,42

23.

Gmina Krzyżanowice

Międzynarodowo na sportowo

12 556,00

10 672,69

24.

Gmina Krzyżanowice

Ginące zawody i profesje pogranicza

8 193,00

6 964,05

25.

Gmina Krzyżanowice

Ścieżki łączą pogranicze w gminie Krzyżanowice
- uzupełnienie transgranicznej sieci ścieżek rowerowych

14 000,00

11 900,00

26.

Gmina Krzyżanowice

Przyjazne pogranicze
- system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń

24 828,70

21 104,39

27.

Gmina Krzyżanowice

Transgraniczna Spartakiada

58 347,27

30 000,00

28.

Gmina Krzyżanowice

Wirtualna panorama partnerskich gmin

12 390,00

10 531,50

29.

Gmina Krzyżanowice/GZOKSiT

Transgraniczny Festiwal Tańca Ludowego

9 355,00

7 951,75

30.

Gmina Krzyżanowice

Muzyka nie zna granic

9 239,00

7 853,15

499 952,02

405 364,06

RAZEM (kwoty w EUR)
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Analiza wykonania budżetu

za I półrocze 2015 roku

Na ostatniej sesji radni zapoznali się z analizą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Dane
dotyczące wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków,
w tym wydatków inwestycyjnych, przedstawił wójt Grzegorz Utracki. Wcześniej radni
analizowali szczegółowo sprawozdanie na połączonych komisjach Finansów i Budżetu oraz
Komisji Rewizyjnej, wydając pozytywną opinię.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej została
także przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony 22 grudnia 2014
r. uchwałą Rady Gminy. Plan
dochodów wynosił 34.121.181 zł,
plan wydatków – 35.617.517,77 zł.
W wyniku zmian, na dzień
30 czerwca 2015 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów
zamyka się kwotą 36.545.913,70
zł, a po stronie wydatków
39.696.134,07 zł. Niedobór budżetu został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości
2.093.183,37 zł (w tym 1.861.735,37
zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych
do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.288.485 zł oraz
planowanymi spłatami udzielonych wcześniej pożyczek 29.552
zł. Zaplanowano również spłaty
zaciągniętych uprzednio pożyczek w wysokości 261.000 zł.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do
czerwca 2015 roku wskaźnik
wykonania dochodów gminy
wynosi 56,17%, w tym subwencje – 59,17 %, dotacje – 52,53%,
dochody własne – 55,58%.
Osiągnięty za I półrocze wskaźnik nie powinien stanowić zagrożenia niewykonania 100%

lejowej w Roszkowie, modernizacja nawierzchni drogi polnej
w Krzyżanowicach za cmentarzem) zasili dochody tegorocznego budżetu. W części projektów pozyskane dofinansowanie
zostanie przekazane po realizacji zadań i rozliczeniu projektów, najprawdopodobniej
w przyszłym roku.
Na część zadań inwestycyjnych można było ogłosić przetargi dopiero po uzyskaniu zapewnienia dofinansowania zewnętrznego, dlatego na dzień
30.06.2015 r. wykonanie wydatków majątkowych jest tak niskie – większość realizowanych
zadań będzie zakończona w II
półroczu.
Dotacja na pomoc finansową dla jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie drogownictwa zostanie przekaza-

planu dochodów na koniec roku.
Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych od osób
fizycznych wynosi 44,86%. Wykonanie dotacji związane z realizacją zadań inwestycyjnych
dofinansowanych ze środków
zewnętrznych nastąpi w II półroczu. Dodatkowo na ponad 50%
wykonania dochodów na dzień
30 czerwca 2014 roku ma wpływ
wykonanie subwencji oświatowej w 8/13 częściach.
Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku
wynosi 46,49%, jednak poziom
wykonania wydatków inwestycyjnych (20,45%) wpływa na stopień wykonania planu wydatków
ogółem (40,07%). Należy zaznaczyć, iż wykonanie zadań bieżących następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Na prawie wszystkie zadania
majątkowe zaplanowane na początku roku rozstrzygnięto już
przetargi oraz podpisano umowy na realizację zadań. Realizacja płatności wynikających
z podpisanych umów za wykonanie zadania nastąpiła w niewielkiej części w I półroczu 2015
roku, zaś większość płatności
następować będzie w III i IV
kwartale bieżącego roku. Taka sytuacja jest zauważalna corocznie zarówno przy większości zadań inwestycyjnych, ale
także przy zadaniach remontowych w placówkach oświatowych, gdzie rozpoczęcie robót nastąpiło w okresie wakacyjnym.
Starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych
na realizację projektów miękkich oraz zadań inwestycyjnych
przekładają się na różnorodność i zwiększoną ilość zadań
przewidzianych do wykonania
w roku budżetowym. Część pozyskanych środków (m.in. na
Krzyżanowice » Od 10
odbudowę drogi gminnej Rudo- września ruszyły prace Młodziewina w Owsiszczach, ulicy Ko- żowej Rady Gminy w Krzyżanowicach. Tego właśnie dnia odbyło się uroczyste zaprzysiężenie
nowych członków VI kadencji
młodej rady, którzy zostali wybrani drogą demokratycznego
głosowania w każdej ze szkół
gminy.
Na pierwszej sesji nowo wybrani radni mieli okazję nie tylko lepiej się poznać, ale również
zostali zapoznani zarówno ze
swoimi nowymi obowiązkami,
jak i przywilejami.
Przedstawiciele władz – wójt
Grzegorz Utracki, przewodniczący Rady Gminy Brunon

na po wykonaniu zadania przez
powiat raciborski.
W zakresie zagospodarowania budynku PKP w Krzyżanowicach oraz adaptacji budynku komunalnego w Tworkowie
przy ul. Dworcowej rozważane
są warianty: remontu istniejących budynków lub budowa nowych obiektów po uzyskaniu
odpowiedniego poziomu dofinansowania.
Planowane jest również
zwiększenie zakresu i podwyższenie wartości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice”
całość przewidziana do zakończenia w bieżącym roku.
W zakresie wydatków majątkowych ocenia się jako realne
do wykonania prawie wszystkie zaplanowane wydatki majątkowe.

Na bieżąco są realizowane
planowane zadania z funduszu
sołeckiego, część zadań realizowano w I półroczu zaś pozostała
część jest w trakcie realizacji.
Zgodnie z obowiązującymi
harmonogramami są spłacane
raty pożyczek i odsetki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączne zadłużenie z tytułu pożyczek na
dzień 30.06.2015 roku wynosi
399.319,33 zł. Aktualny i planowany stan zadłużenia na koniec
roku nie ogranicza możliwości
zaciągania zobowiązań i realizacji inwestycji w przyszłości.
Podsumowując gospodarkę
finansową gminy wójt zapewnił, że nie występuje zagrożenie niewykonania budżetu na
rok bieżący.
(tb)

Młodzi radni znów w komplecie
– W NOWEJ VI KADENCJI

Chrzibek oraz radna Gabriela Jendrzejczyk, opiekun Młodzieżowej Rady Gminy – przede
wszystkim pogratulowali nowo
wybranym radnym oraz życzyli
im powodzenia w pełnieniu tak
zaszczytnych funkcji.
Na pierwszej, inauguracyjnej sesji, radni wybrali spośród
siebie osoby odpowiedzialne za
organizację pracy całej Rady,
czyli prezydium. Przewodniczącą został Aron Bulenda (Gimnazjum w Krzyżanowicach),
jego zastępcą Mirela Derkowski (Gimnazjum w Chałupkach), sekretarzem Marta Pośpiech (Gimnazjum w Tworkowie). Skład Młodzieżowej Rady

Gminy VI kadencji tworzą również: Julia Daszkiewicz, Karolina Pawlik, Szymon Piechaczek
i Agnieszka Kudełka z Gimnazjum w Bieńkowicach, Michał
Bańczyk, Marta Sedlaczek
i Zuzanna Walesiewicz z Gimnazjum w Chałupkach, Cezary
Ochman, Dawid Krakowczyk
i Natalia Skiba z Gimnazjum
w Krzyżanowicach, Daniel Biela, Natalia Buba i Patrycja Skiba z Gimnazjum w Tworkowie.
Trzymamy kciuki za młodych
radnych i życzymy powodzenia
w należytym wypełnianiu swoich obowiązków.
(tb)

Gmina Krzyżanowice
i Miasto Bogumin

zapraszają na spływ kajakowy

ZAMYKANIE GRANICZNYCH MEANDRÓW ODRY
3 listopada 2015 roku (sobota)

10.00 – START – spływ Odrą ze Starego Bogumina do Zabełkowa
Informacja: 32 419 40 50 w. 131
promocja@krzyzanowice.pl Urząd Gminy w Krzyżanowicach pok. 21

KRÓTKO

1 września
Wójt gminy wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bieńkowicach.
Odbyło się coroczne spotkanie osób
niepełnosprawnych na Urbanku zorganizowane przez Caritas Tworków,
w którym udział wziął również wójt
gminy.
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie
przeddożynkowe z przedstawicielami
wszystkich sołectw. W spotkaniu udział
wzięła również pani wicewojewoda Gabriela Lenartowicz.
2 września
W Urzędzie Miasta Racibórz odbyło się
spotkanie dotyczące wyjścia z aglomeracji Racibórz. Udział wzięli wójt gminy oraz Kierownik Referatu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
4-6 września
Wizyta partnerska w gminie Ratka na Węgrzech połączona z przekazaniem samochodu strażackiego
z jednostki OSP w Krzyżanowicach.
6 września
Odbyły się dożynki wiejskie w Tworkowie, Krzyżanowicach, Rudyszwałdzie
oraz Dożynki Powiatowe w Siedliskach.
8 września
Wójt Gminy wziął udział w spotkaniu
Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Tworkowie z okazji Dnia Seniora.
9 września
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie
z partnerską gminą Bogumin na temat
możliwości finansowania na lata 20142020 projektów transgranicznych.
W Urzędzie Gminy odbyła się konferencja pt.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych
usług publicznych”. Udział wzięli: wójt
gminy, zastępca wójta, dyrektor GZOKSiT, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele gmin: Godów i Gorzyce. Przedstawiono możliwości wnioskowania
o dofinansowanie z programu RPO WSL
2014-2020.
10 września
W Urzędzie Gminy odbyła się komisja
urbanistyczne w związku z opiniowaniem części planu zagospodarowania
przestrzennego.
Odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady
Gminy VI kadencji.
12-13 września
Odbyły się Dożynki Gminne w Owsiszczach. Udział wzięli m. in. wicewojewoda Gabriela Lenartowicz, senator RP
i przedstawiciel firmy Gaz System P.
Adam Zdziebło, starosta raciborski Ryszard Winiarski, poseł RP Henryk Siedlaczek. Podczas uroczystości wręczono
odznaczenia dla zasłużonych rolników
z gminy Krzyżanowice.
15 września
W partnerskiej gminie Silherovice odbył się międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej.
18 września
Zastępca wójta wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Euroregionu Silesia, a następnie wraz z Ewą Widerą - podinspektorem ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych, w Gali Euroregionu, na której wręczono nagrody
dla gminy Krzyżanowice za najlepsze
mikroprojekty.
19 września
W Tworkowie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w których
udział wzięło 26 drużyn.
20 września
Jak co roku odbył się jarmark na granicy, który jak zwykle zgromadził wielu
zainteresowanych.
22 września
W Urzędzie Gminy odbyły się konsultacje społeczne w sprawie lokalnej strategii rozwoju LSR
24 września
Odbyła się w Urzędzie Gminy Rada Społeczna SP ZLA.
Zastępca wójta wziął udział w uroczystym otwarciu budynku Komisariatu
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Celem prowadzonych prac
jest stabilizacja stanu technicznego bez zmiany wyglądu historycznego poprzez: usunięcie gruzu, uzupełnienie murów
i sklepień, wykonanie izolacji
i posadzek, wzmocnienie ściany
szczytowej piwnic, wykonanie
nadproża pomiędzy pomieszczeniami i zabezpieczenie arkad na dziedzińcu oraz balkonu
na elewacji zachodniej.
Wykonawcą zadania jest Firma Budowlano – Handlowa Gabriel Kasza, obowiązki kierownika budowy pełni Bernard Łopacz,
obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Urzędu
Gminy pełni Hubert Kwaśnica.

Zakończenie prac zabezpieczających etapu planuje się na
koniec października 2015 r. VIII
etap prac remontowych i zabezpieczających ruiny zamku
w Tworkowie kosztuje 91 tys. zł.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
przekazał na remont 61.420 zł,
pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.
(tb)

Ruiny zamku to pozostałości po dawnej siedzibie Reiswitzów
i Tworkowskich, wzniesionej prawdopodobnie w II połowie XVI
wieku na fundamentach zamku średniowiecznego.
W roku 1860 nowym właścicielem zamku został hrabia von
Saurma-Jeltsch, który postanowił przebudować zamek, mimo
że w 1830 roku był gruntownie odnowiony. Zadanie to zostało
powierzone znanemu architektowi Carlowi Heydenreichowi.
Kres świetności zamku położył pożar, który wybuchł w nocy
z 8 na 9 stycznia 1931 roku. Ogień strawił cały budynek, łącznie
z wieżą zegarową. Mimo że w oficjalnych dokumentach stwierdzono, że przyczyna ognia była nieznana, istnieją przypuszczenia
o celowym podpaleniu zamku, w celu uzyskania odszkodowania.

Komisariat Policji po remoncie

Trwają prace konserwatorskie
Tworków » Ruiny zamku
w Tworkowie stanowią zabytek wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego na
podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Opolu z dnia 24 marca 1964
roku. Od momentu, kiedy gmina Krzyżanowice została właś-

cicielem ruin prowadzone są
działania mające na celu ich zabezpieczenie, konserwację oraz
prace porządkowe.
Obecnie na terenie ruin
trwają prace zabezpieczające
i konserwatorskie – Etap VIII
– skrzydło północno – zachodnie zgodnie z dokumentacją pn.:

„Prace konserwatorskie i zabezpieczające ruin zamku w Tworkowie” opracowaną przez prof.
inż. arch. Jerzego Witeczka.
Realizacja prac zabezpieczających finansowana jest z udziałem środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

INFORMACJA URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWICACH DOTYCZĄCA OFERTY PRACY

OFERTA PRACY
Pracownik/-ca w hali produkcyjnej
Zakres obowiązków
• Bieżąca obsługa maszyn i urządzeń do produkcji lin, sznurów
i włókna

Zakończyły się prace remontowe i modernizacyjne budynku
Komisariatu Policji w Krzyżanowicach. Od 1 września petenci
są przyjmowani w odnowionym
budynku komisariatu przy ul.
Tworkowskiej.
Remont trwał prawie dwa
lata, w tym czasie policjanci
mieli swoją siedzibę w budynku po Straży Granicznej w Chałupkach.
Inwestycja została zrealizowana w ramach programu
standaryzacji komend i komisariatów Policji. Środki finansowe przeznaczyła na ten cel
Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach. W kosztach remontu i modernizacji Komisa-

ny został remont garaży oraz
pomieszczeń gospodarczych,
wraz z termoizolacją fundamentów budynku jak i głównego budynku. Zmianie uległo również
ogrzewanie z węglowego na nowe ekologiczne, spełniające najnowsze standardy ochrony śroriatu Policji partycypowała gmi- dowiska, ogrzewanie gazowe.
na Krzyżanowice.
W ramach prowadzonych AKTUALNE DANE
prac zmodernizowano pomiesz- TELEADRESOWE
czenia biurowe i przeprowadzo- KOMISARIATU
no remont dachu. Dzięki moKomisariat Policji w Krzydernizacji w komisariacie policji żanowicach, ul. Tworkowska
udało się również przebudować 10, 47-450 Krzyżanowice, woj.
część pomieszczeń oraz zaad- śląskie, tel. 32/4676610 lub 32/
aptować strych i piwnice, dzięki 4676612, fax 32/4676614, mail:
czemu wygospodarowano nowe krzyzanowice@raciborz.
pokoje. Ponadto przeprowadzo- ka.policja.gov.pl

Wyremontowane drogi
w Owsiszczach

Nasze wymagania
• Wykształcenie zawodowe, ewentualnie podstawowe
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym
• Sprawność manualna, sprawność fizyczna
•
•
•
•
•
•

Oferujemy
Podstawowa stawka godzinowa + premia zależna od
wydajności i jakości pracy
21 dni urlopu + 4 dni dodatkowo
Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne
Dopłata na posiłki w stołówce zakładowej
Napoje np. woda dostępne bez ograniczeń
Wydzielone miejsce do spożywania posiłków

Miejsce pracy
• BOLATICE Republika Czeska, 20 km od Raciborza
Więcej się dowiesz pod numerem telefonu
Republika Czeska
+420 725 519 336
i +420 553 751 225,
www.lanex.cz/kariera
lub lenka.valouchova@lanex.cz

Szkolna

Zakończono przebudowę ulicy Szkolnej w Owsiszczach. Wykonawcą była firma EKOLAND
z Zabełkowa. Koszt zadania, sfinansowanego z budżetu gminy,
wyniósł 158.116,11 zł.
Zakres prac objął rozbiórkę
istniejącej konstrukcji drogowej,
podłoże gruntowe drogi zostało wyprofilowane, zagęszczone
i wzmocnione. Szerokość jezdni ul. Szkolnej na całej długości
wynosi 4 m. Na całej długości
zabudowano po obu stronach
krawężnik oraz zjazdy do posesji. Przebudowane są też chodniki przy szkole.
Ze względu na zły stan techniczny wyremontowano i wymieniono elementy kanalizacji
deszczowej, m.in.: studnię rewizyjną, studzienki ściekowe

z osadnikiem i koszem na nieczystości, wzdłuż ulicy zbudowano odwodnienie liniowe.

Rudowina

Zakończyły się również prace związane z odbudową drogi
gminnej Rudowina w Owsiszczach.
Wykonawcą było Przedsię-

biorstwo Robót Drogowych
z Raciborza. Koszt inwestycji
to 361.265,11 zł. Na odbudowę
Rudowiny, w ramach usuwania
skutków powodzi, gmina Krzyżanowice uzyskała Promesę
od Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji w wysokości 284.630
zł. Pozostałą kwotę (76.635,11 zł)
wyasygnowano z budżetu gminy.
Zakres prac objął m.in. rozbiórkę istniejącej konstrukcji
drogowej, roboty w zakresie odwodnienia, wykonanie podbudowy, nawierzchni z mieszanek
mineralni-bitumicznych, częściowe umocnienie dna i skarp
rowów na najbardziej pochylonych odcinkach, wykonanie
przepustów drogowych z rur
betonowych, zamontowanie
znaków drogowych pionowych
oraz poręczy ochronnych.
(tb)
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Żniwa w naszej gminie
Organizatorzy Gminnych
Dożynek 2015 Sołectwa Owsiszcze i Nowa Wioska składają serdeczne podziękowania dyrektorom, nauczycielom oraz dzieciom i uczniom placówek oświatowych naszej gminy za udział
w konkursie plastycznym „Żniwa w naszej gminie”. Wszystkie

Amelia Kolorz

• II miejsce – Sandra Kuśka kl.
VI ZSO Krzyżanowice
• III miejsce – Amelia Kolorz
kl. VI ZSO Krzyżanowice
Wyróżnienia otrzymali:
• Oliwia Kremser kl. I ZSO
Chałupki
Julia Fulneczek
• Natalia Sztuka kl. IV ZSO
Bieńkowice
wość, walory artystyczne, ma- • Emilia Zawadzka kl. IV ZSO
teriał użyty do pracy, estetykę
Tworków.
i staranność wykonania.
Komisja w składzie: Barbara Kasza- artysta plastyk, Agnieszka Sedlaczek – dyrektor
ZSP w Owsiszczach, Brygida
Hanzlik – radna Gminy Krzyżanowice, biorąc pod uwagę
w/w kryteria bez możliwości
wglądu do danych autora, nagrodziła następujące prace:

Nina Borek

dostarczone prace plastyczne
stanowiły wspaniałą dekorację
dużego namiotu podczas Gminnych Dożynek oraz wprowadziły
nas w atmosferę żniw i pokazały ciężką pracę rolnika. Wasze
rysunki były podziwiane przez
licznie przybyłych gości dożynkowych czyli mieszkańców całej naszej gminy i okolicznych
miejscowości.
Do organizatorów wpłynęło 15 prac z przedszkoli, 36 rysunków z klas I-III oraz 37 prac
z klas IV-VI.

Sandra Kuśka

W przedszkolach:
• I miejsce – Milena Kalisz lat
4 – Przedszkole Tworków
• II miejsce – Rafał Gawliczek
lat 4 – Przedszkole Tworków
• III miejsce – Renata Bedrunka lat 5 – Przedszkole
Bolesław

W szkole podstawowej:
- w kategorii klas I-III:
• I miejsce – Nina Borek kl.
Prace plastyczne były
IIIa ZSO Krzyżanowice
oceniane w trzech
• II miejsce – Natalia Mróz kl.
kategoriach:
III ZSP Owsiszcze
I kategoria – przedszkola
• III miejsce – Natalia Trzepak
II kategoria – SP klasy I-III
III kategoria – SP klasy IV-VI
kl. III ZSP Owsiszcze
Oceniając prace brano pod -w kategorii klas IV-VI
uwagę kryteria ujęte w regula- • I miejsce – Julia Fulneczek
minie: oryginalność, pomysłokl. VI ZSO Chałupki

Natalia Trzepak

Natalia Mróz

Podziękowanie dla firmy GAZ – SYSTEM S.A.
– głównego sponsora Dożynek Gminnych 2015,
które odbyły się 12 i 13 września w Owsiszczach

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/).

Najładniejsze dekoracje dożynkowe

Gratulujemy nagrodzonym
i wyróżnionym.
Za wkład pracy i inwencję
twórczą wszystkim uczestnikom konkursu składamy jeszcze raz serdeczne podziękowania.
Organizatorzy
Gminnych Dożynek
Sołectwa Owsiszcze
i Nowa Wioska

Grażyna i Artur Józefus

Rafał Gawliczek

Milena Kalisz

Renata Bedrunka

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy Gminnych Dożynek sołectwa Owsiszcze i Nowa Wioska
pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację
tak wielkiego przedsięwzięcia.
Pragniemy podziękować mieszkańcom za wszelki wkład pracy, poświęcony czas
i włożone serce oraz za przystrojenie posesji.
Sponsorom za każde wsparcie rzeczowe bądź finansowe.

Przygotowania do Dożynek Gminnych nie ograniczyły się do miejsca samej imprezy. O to, aby godnie przyjąć dożynkowych gości, zadbali mieszkańcy Owsiszcz i Nowej Wioski,
przygotowując okolicznościowe
dekoracje.
Dekoracje to wieloletnia tradycja, a dodatkową motywacją
do tego był niewątpliwie „Konkursu na najładniej przystrojoną posesję” ogłoszony przez
organizatorów dożynek.
Ozdoby były przeróżne – od

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych dożynek:
rolnikom naszej gminy, przedstawicielom sołectw, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich,
uczestnikom korowodu oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
którzy swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość.
Dziękujemy Księdzu Dziekanowi za przewodzenie w Mszy Świętej Dziękczynnej
oraz Księżom Proboszczom: z Owsiszcz i z Bieńkowic, którzy koncelebrowali Mszę Świętą.
Dziękujemy Urzędowi Gminy za finansowanie
oraz pracownikom urzędu i GZOKSiT za pomoc i wsparcie.
Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Cecylia i Henryk Cisz

pojedynczych wiązek zboża • III miejsce dla Anity i Stanisława Wolek
czy kwiatów dekorujących płoty, przez zabytkowe maszyny • wyróżnienie dla Weroniki
żniwne czy bele zbóż, aż po cai Józefa Lasak
łe scenki rodzajowe wykonane
z płodów rolnych.
w sołectwie Nowa Wioska:
• I miejsce dla Grażyny i ArW konkursie na najładniej
tura Józefus
• II miejsce dla Elżbiety i Daprzystrojoną posesję
riusza Liszka
przyznano:
• III miejsce dla Renaty i Anw sołectwie Owsiszcze
• I miejsce dla Cecylii i Hendrzeja Juraszek
• wyróżnienie dla Agnieszki
ryka Cisz
• II miejsce dla Urszuli i Eri Krzysztofa Adamiec.
(tb)
nesta Kaszny
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Radość z owoców ciężkiej pracy
Dożynki to najpiękniejsze
święto rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego
trudu.
Mimo zmian zachodzących
w ciągu lat na naszej wsi istota
dożynek pozostaje taka sama –
dziękczynienie za plony, radość

z owoców ciężkiej pracy rolnika,
szacunek dla chleba.
Tak jak nakazuje tradycja,
formują się barwne pochody
dożynkowe z wieńcami, które
rolnicy składają w kościołach,
przy ołtarzu wraz z innymi płodami ziemi.
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Panderosa w Bolesławiu
niała atmosfera i wszelkie atrakcje podczas festynu możliwe
były dzięki zgodnej współpracy wszystkich organizacji i zaangażowaniu mieszkańców Bolesławia.
(tb)

Strażacy z Roszkowa
NAJLEPSI W POWIECIE
Tworków » Najlepsze jednostki OSP z ośmiu gmin powiatu raciborskiego stanęły do
zawodów sportowo-pożarniczych. Organizacja odbywających się co dwa lata zawodów powiatowych tym razem
przypadła gminie Krzyżanowice, a przygotowała je jednostka OSP Tworków wspólnie z
Urzędem Gminy. W VIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wzięły udział
drużyny w grupach A i C oraz
CTIF chłopcy i dziewczęta.
Rozegrano dwie konkurencje: tor przeszkód i ćwiczenia
bojowe. Walka była zacięta. Kto
ostatecznie sięgnął po główne
trofea? Wśród mężczyzn pierwsze miejsce wywalczyli reprezentanci OSP Roszków. Wśród
kobiecych reprezentacji najlepiej wypadły panie z OSP Pietraszyn.

O miano najlepszych walczyły też drużyny młodzieżowe. Wśród dziewcząt najlepsze
były reprezentantki OSP Racibórz Markowice, wśród chłopców triumfowała OSP Sławików.
Najmłodszymi strażakami
zawodów byli 10-letni Dawid
Bohlman i 10-letnia Kasia Wyszkoni, oboje z OSP Pietraszyn.
Puchary, medale i nagrody
wręczali komendant powiatowy
Jana Pawnik, starosta Ryszard
Winiarski, wicewojewoda Gabriela Lenartowicz oraz wicewójt Grzegorz Swoboda.

Wyniki:

A
1. Roszków - 37,9 bojówka/64,83
sztafeta = 102,73
2. Samborowice - 38,61/65,55
= 104,16
3. Krzanowice - 41,27/68,82 =
110,09

4. Borucin - 50,05/66,29 = 116,34
5. Górki Śląskie - 45,86/71,11 =
116,97
6. Budziska - 45,45/71,98 =
117,43
7. Strzybnik - 54,59/71,65 =
126,24
8. Łańce - 62,45/78,44 = 140,89
9. Racibórz Sudół - 78,23/74,5
= 152,73
C
1. Pietraszyn - 56,02/71,6 =
127,62
2. Samborowice - 62,94/78,07
= 141,01
3. Borucin - 66,61/78,2 = 144,81
4. Turze - 59,42/87,56 = 146,98
5. Rudyszwałd - 79,26/84/65 =
163,91
6. Racibór z Markowice -

Kowboje i Indianie, saloon
z whiskey, bank z dolarami –
to wszystko na Kartoffelfeście
w Bolesławiu. Tym razem impreza przebiegała w stylu country and western.
90,04/76,88 = 166,92
W sobotę, 19 września, przed
7. Babice - 88,32/97,42 = 185,74 Domem Wiejskim w Bolesławiu
ustawiono stoły i ławy, przy któMDP Chłopcy
rych można było do woli degu1. Sławików 1055
stować potrawy z ziemniaków.
2. Samborowice 1046
Były chrupiące placki ziemnia3. Racibórz Sudół 1020
czane, złociste frytki i kartof4. Pietraszyn 1014
felsalat. Nie zabrakło i innych
5. Bolesław 988
apetycznych potraw oraz chło6. Gamów 879
dzących i rozgrzewających napojów. Pogoda dopisała, humory
MDP Dziewczyny
biesiadników jeszcze bardziej.
1. Racibórz Markowice 992
Wśród wielu gości przybyłych2. Pietraszyn 986
na Krtoffelfest był również za3. Gamów 951
stępca wójta Grzegorz Swoboda.
4. Turze 928
Wystąpiły dzieci ze szkoły
i przedszkola, były konkursy, zaWyniki uwzględniają punk- bawy i tańce nie tylko dla dzieci,
ty karne
(tb)

ale i dla dorosłych. O oprawę
muzyczną zadbał zespół "Bailar".
Kartoffelfest jak co roku zorganizowało Koło DFK w Bolesławiu, ale dobra zabawa, wspa-

DZIEŃ SENIORA

Tworków » Spotkanie z okazji Dnia Seniora zorganizowane na początku września przez
Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z Tworkowa, zgromadziło w sali Centrum Kultury nie tylko seniorów, ale także
gości, wśród których byli: poseł
Henryk Siedlaczek i wójt Grzegorz Utracki oraz przedstawicielka zarządu PZERiI w Raci-

morządowych oraz poseł Siedlaczek.
Dziękowali seniorom za wielkie serca pełne miłości, za mądrość życiową, którą obdarzają
młodsze pokolenie, dają przykład jak żyć i jak przeżywać każdy dzień w sposób godny i przyjazny dla innych. Życzyli seniorom, żeby nie tracili sił witalnych, i oby następne pokolenia
miały tyle witalności i radości
życia, co obecni seniorzy. Wójt
składając życzenia seniorom
złożył bukiet kwiatów na ręce
pani Ernestine Rossa, założycielki chóru.
Urodzinowy bukiet kwiatów
i życzenia otrzymała wieloletnia
przewodnicząca tworkowskiego
koła emerytów pani Hildegarda
Hluchnik. Dla tworkowskich seniorów z krótkim recitalem wyborzu Danuta Stogiewicz.
Spotkanie tradycyjnie roz- stąpiła Justyna Bulenda, utapoczęło się koncertem chóru lentowana wokalnie uczennica
żeńskiego. W repertuarze były miejscowej szkoły.
pieśni w języku polskim, czeNa spotkaniu nie zabrakło też
skim i niemieckim.
poczęstunku. Przy kawie i ciastŻyczenia z okazji Święta Se- kach, na rozmowach w miłej atniora dla wszystkich obecnych mosferze szybko upłynął czas.
oraz tych, którzy nie mogli być
(tb)
na spotkaniu złożyli wójt gminy
– w imieniu własnym i władz sa-
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Visionary art i biżuteria
z kamieniami z Odry

W Salonie Maryśka w Nowym Boguminie została przygotowana ekspozycja Visionary Art Jakuba Poloka, artysty
z Zabełkowa. Jest to niezwykła
wystawa malarska, którą można
oglądać w galerii na placu TG
Masaryka aż do 27 października, w każdy wtorek i czwartek
od godz. 15-18 oraz podczas różnych okolicznościowych wydarzeń kulturalnych.
Jakub Polok (1988) mieszka
w Zabełkowie. Malarstwem zajmował się już od dzieciństwa,
aktualnie pasjonuje się street
artem i surrealizmem, jego
obrazy, malowane farbami pa-

przygotowali członkowie zespołu Pielgrzym.
Przemiłą niespodzianką okazało się przybycie z Polski byłej
nauczycielki Jakuba i jego siostry Sabiny oraz historyka Kamila Kotasa z Chałupek. Wychowawczyni wyznała, że sukcesy
jej byłych uczniów sprawiają jej
wielką radość i satysfakcję. Była zachwycona faktem, że mają oni możliwość organizowania własnych wystaw na terenie Czech i współpracowania ze
znaną międzynarodową grupą
stelowymi i akrylowymi moż- artystyczną Złota Linia.
na oglądać również w Holandii
i Niemczech. Jakub Polok eksperymentował z różnymi technikami artystycznymi, od klasycznych obrazów i fotografii
po malarstwo cyfrowe. Wystawie towarzyszy ekspozycja, złożona z biżuterii, skomponowanej m.in. z kamieni z rzeki Odry.
Autorką tej pięknej i wyjątkowej
biżuterii jest siostra Jakuba, Sabina Polok.
Podczas uroczystego otwarcia wystawy młodych artystów
powitała pochodząca z Bogumina pisarka i tłumaczka Alena
Mrázová, a oprawę muzyczną

Dyskretny urok Śląska
Dyskretny urok Śląska to
tytuł książki współczesnej pisarki z czeskiej strony Śląska
Evy Tvrdej. Autorka opisała
losy mieszkańców Rohova. To

miejscowość, która znajduje się
kilkanaście kilometrów od Krzyżanowic, w Kraiku Hulczyńskim,
na Śląsku Opawskim. Przeplatając kronikę miejscowości

Eva Tvrda – urodzona w 1963 r. w Opawie; czeska pisarka, studiowała na Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego, następnie uczyła w szkole podstawowej
w Beneszowie Dolnym. Od kilku lat skupia
się przede wszystkim na pracy pisarskiej.
Mieszka w Szylerzowicach.
Debiutowała w 1996 roku nowelą Dal; powszechną uwagę zwróciła jej książka Dziedzictwo z 2005 roku, która jest autorską próbą ukazania historii Kraiku Hulczyńskiego
poprzez dzieje zwyczajnych ludzi. Publikacja stała się bestsellerem, jej wydania były
wznawiane w 2007 i 2010 r. Dziedzictwo oraz
kolejne książki o podobnej tematyce: Czereśniową aleją i Okna do pokoju tworzą Śląską trylogię. Skupia
się ona przede wszystkim na losach ludzi żyjących w Kraiku
Hulczyńskim od lat 30. XX wieku aż po czasy najnowsze. Wiele
opowiadań składających się na trylogię pokazuje żeński punkt
widzenia oraz przeżycia kobiet, które musiały same sobie radzić w trudnych sytuacjach. Eva Tvrda zwraca też uwagę na
problemy tożsamości lokalnej na śląskim pograniczu oraz na

z opowiadaniami pokazuje losy
mieszkańców pogranicza trwających w swojej małej ojczyźnie
pomimo przetaczającej się nad
ich głowami wielkiej polityki i historii. Publikacja została przetłumaczona na język polski.
Mieszkańcy gminy Krzyżanowice mieli okazję porozmawiać z autorką 3 września podczas spotkania promującego
książkę, które odbyło się w Hotelu-Restauracji Zamek w Chałupkach.
Była również prezentacja
filmu dokumentalnego na podstawie książki Evy Tvrdej Dziedzictwo.
Fragment książki Dyskretny
urok Śląska w tłumaczeniu Karoliny Pospiszil:
„Rohowscy Ślązacy z niedo-

Na uroczystość otwarcia wystawy przybyli niezwykle kreatywni koledzy Jakuba, pochodzący z Bogumina i również zajmujący się działalnością artystyczną: malarz Petr
Šablatura i fotograf Petr Piechowicz, którzy w czerwcu tego
roku, wraz z Jakubem i innymi
członkami grupy artystycznej
Złota Linia wzięli udział w zbiorowej wystawie, zorganizowanej w Galerii Śląskoostrawskiej
w Ostrawie.
Wystawa Złotej Linii cieszyła się dużym zainteresowaniem,
zwiedziło ją wiele osób, nie tylko z Czech, ale również z Polski. Prace artystów, a zwłaszcza
obrazy Jakuba Poloka, oglądali m.in. wójt Grzegorz Utracki i
pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się promocją gminy.
info: Kamila Smigova – Stowrzyszenie Maryśka

wierzaniem obserwowali czechosłowacką władzę państwową
i porównywali. Czeskiego zbytnio nie rozumieli. Prawie dwa
wieki w Prusach oddaliły ich od
tego języka. Niemiecki rozumieli, mieli niemieckie szkoły, a morawski z niemieckimi słowami
potrafił sobie poradzić. Czeski
pojawił się jako język nowego
państwa.
Po kilku dniach komisarz
spisowy się uspokoił. Ci, którzy podali morawski jako język
ojczysty i do tego narodowość
niemiecką, zostali wezwani na
dywanik do wyższych urzędów.
Po zdecydowanej krytyce i karze wszystko już było jak należy.
Narodowość zmieniona na morawską, czyli czeską”.
Organizatorzy spotkania: Silesia Progress, Gmina Krzyżanowice, RAŚ, Hotel-Restauracja Zamek, DFK Koło Chałupki-Zabełków, Stowarzyszenie
Osób Narodowości Śląskiej.
(tb)

kwestie ważne dla jej budowania (język, religię,
pracę, własność prywatną). Ważną i wyjątkową
pod względem formalnym książką jest Dyskretny urok Śląska poświęcony dziejom niewielkiej
części regionu – gminie Rohov. Opowieść snuta
od „milionów lat przed naszą erą” po czasy współczesne złożona jest z mikrohistorii, obrazków literackich, urywków z kroniki gminy oraz z licznych
fotografii. Tvrda dzięki sięgnięciu po różne środki
wyrazu pokazuje skomplikowaną materię życia na
pograniczu, nie zapomina jednak o przemianach
wynikających z postępu cywilizacyjnego czy przekształceń ustrojowych, szkicując tym samym pełny portret jednej ze śląskich krain.
Autorka nie ogranicza się jedynie do tematyki
śląskiej. W 2008 r. ukazał się zbiór krótkich opowiadań dotyczących współczesności, ocierających się o czarną groteskę – Grane opowieści. W 2011 r. autorka wydała książkę Viva la Revolución? dotyczącą rewolucji na Kubie, a w roku 2013 Anioły, tabelki i sny, zbiór opowiadań z początku XXI wieku. Na podstawie
dwóch książek: Dziedzictwa i Viva la Revolucion? nakręcono
filmy dokumentalne.

KĄCIK DIETETYKA
Czy życie bez cukru
jest możliwe?
Statystyki dotyczące ilości
osób otyłych są bezlitosne. Ponad połowa dorosłych Polaków ma nadwagę lub jest otyła. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm, ponieważ
z roku na rok liczba ta wzrasta
i niestety to zjawisko dotyczy
również młodzieży oraz dzieci. Bardzo często można usłyszeć, że składnikiem, który jest
obwiniany za cało zło związane
z nadwagą, otyłością i chorobami z tym powiązanymi, jest
cukier.
Ludzie jedli cukier od zawsze,
więc dlaczego to właśnie teraz
stał się tym złym, szkodliwym
składnikiem?
Przede wszystkim trzeba rozróżnić kilka kwestii związanych
z cukrem. Po pierwsze cukier
jest naturalnym składnikiem
wielu produktów – owoców, warzyw, ale też mleka i jego przetworów. Jest związany z różnymi składnikami żywności, ale też
pełni określone funkcje. Cukier
występujący w mleku – laktoza – sprawia, że wapń zawarty
w produktach mlecznych lepiej
się przyswaja. W owocach natomiast występuje cukier owocowy,
czyli fruktoza.
Sprawy się komplikują, kiedy cukier jest dodawany do produktów spożywczych w procesie produkcyjnym. Można by
powiedzieć, że wystarczy ograniczyć cukier dodawany do jedzenia. Nie jest to jednak całkowicie możliwe, ponieważ często jego rola nie ogranicza się
wyłącznie do nadawania słodkiego smaku, ale też wiąże się
z teksturą, ponieważ nadaje
chrupkość. Czy wiedziałeś, że
złocisty kolor ciastek, albo apetyczna skórka chleba wynika
z przemian właśnie cukru pod
pływem temperatury? Istotne
jest również to, że cukier wiąże
wodę w produkcie spożywczym
i ogranicza rozwój bakterii, które mogłyby spowodować jego
zepsucie. Produkty nie zawierające cukru wymagają użycia
innego konserwantu, aby zapewnić im trwałość!
Instytut Żywienia i Żywności zaleca, aby spożycie cukrów
prostych nie przekraczało 10%
całkowitego zapotrzebowania
energetycznego organizmu.
Dla przeciętnego człowieka
jest to około 10-12 łyżeczek cukru stołowego (licząc, że łyżeczka cukru ma 5 g). Stwierdzisz, że to całkiem sporo, bo
kto dziennie zjada 10 łyżeczek
cukru? Nie tak do końca, ponieważ w tej ilości zawierają się
także cukry zawarte naturalnie
w żywności, o których pisałam
wyżej oraz cukier znajdujący
się w słodyczach, sokach, pieczywie itd. W zależności od tego, jakie produkty spożywasz,
powinieneś ograniczyć ilość cukru dosypywanego do potraw.
Ilość spożywanego cukru można bardzo łatwo kontrolować
poprzez czytanie etykiet i odmierzanie ilości dodawanego

cukru zamiast sypania „na oko”.
Zachęcam szczególnie do czytania etykiet. Gwarantuję, że
nie raz zaskoczy Cię to, że cukier znajduje się w takich produktach, jakie nigdy nie przyszłyby Ci do głowy! Wędliny,
parówki, sosy, keczup, słone
przekąski… to tylko kilka produktów, w których możne znajdować się cukier, a o których
na pewno się nie myśli, że mogą zawierać ten składnik. Poza
tym często na etykiecie cukier
ukrywa się pod innymi nazwami: syrop glukozowo fruktozowy, dekstroza, maltodekstryny,
fruktoza. Grunt to świadomość
tego, co jemy!
Odpowiadając na pytanie
zawarte na początku artykułu:
dlaczego teraz cukier został
okrzyknięty szkodliwym składnikiem, winnym występowania
wielu chorób? Dlatego, że spożywamy go wielokrotnie za dużo! Większość ludzi spożywa aż
12 razy więcej cukru niż podają zalecenia! W jeszcze gorszej
sytuacji są miłośnicy słodkich
napojów gazowanych. Jedna
szklanka coli to 6 łyżeczek cukru, a niektórzy potrafią naraz
wypić cały litr, dostarczając tym
samym aż 24 łyżeczki cukru! Jogurty owocowe są reklamowane, jak zdrowa przekąska. Tymczasem zwykły jogurt o pojemności 400 g to aż 12 łyżeczek cukru! Mnie te liczby przerażają,
a Ciebie?Cukier często nazywany jest „białą trucizną”. Ciężko się z tym nie zgodzić, gdyż
nadmierne jego spożywanie to
nie tylko dodatkowe kilogramy,
ale rozwój cukrzycy, miażdżycy,
czy niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Poza tym badania
naukowe wykazują, że cukier
ma właściwości uzależniające!
Powoduje złudne uczucie pobudzenia, nagłego wzrostu energii, jednak spożywany w nadmiernych ilościach długofalowo
pozbawia organizm witalności.
Jeśli jesteś przyzwyczajony
do słodkiego smaku i ciężko jest
Ci się bez niego obejść, proponuję spróbować naturalnych zamienników cukru: stewii, która
jest 3000 słodsza od cukru, ale
nie zawiera żadnych kalorii. Poza tym stewia jest rośliną, co
czyni ją całkowicie naturalną.
Łyżeczka sproszkowanych liści
odpowiada szklance cukru stołowego! Alternatywą jest także
ksylitol, który jest pozyskiwany z kory fińskiej brzozy. Jest
słodki, zawiera mniej kalorii niż
cukier, a dodatkowo nie zakwasza organizmu i nie powoduje
próchnicy. Badania naukowe
wykazały wiele pozytywnych
działań ksylitolu na ludzki organizm!
Receptą na zdrowie jest
przede wszystkim świadomość tego, co jemy i zachowanie umiaru. Zdrowy styl życia
i aktywność fizyczna jest receptą na długie lata bez chorób powodowanych nieprawidłowym
odżywianiem.

Dietetyk kliniczny Aleksandra Brzeźniak
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Nowy rok szkolny – nowe wyzwania
W szkołach przebrzmiał już
pierwszy dzwonek, zakończyły się uroczyste akademie. Po
dwóch miesiącach wakacyjnego wypoczynku, przyszedł czas
na spakowanie tornistrów i nastawienie się na solidną naukę.
Nowy rok szkolny rozpoczął się
na dobre.
Z udziałem wójta gminy Grzegorza Utrackiego
w Bieńkowicach 1 września
zainaugurowano rok szkolny
2015/2016. Wójt, przemawiając
na uroczystej akademii życzył
uczniom sukcesów i wysokich

ocen, by nauka była przyjemna i pełna satysfakcji. By nowy
rok szkolny był udany i spełnił
oczekiwania zarówno uczniów
jak i nauczycieli. Tradycyjnie
już w pierwszy dzień szkoły
najmłodsi przeżyli pasowanie
na ucznia, złożyli ślubowanie
i zostali obdarowani wielkimi
„tytami” aby osłodzić pożegnanie z beztroskim dzieciństwem.
W gminie Krzyżanowice
– w szkołach podstawowych
i gimnazjach w 56 oddziałach
szkolnych – naukę rozpoczę-

WITAJ SZKOŁO!
Mam nadzieję, że większość uczniów i rodziców tytułowym hasłem powitało nowy rok szkolny. Dorośli wiedzą, że odkąd wymyślono instytucję szkoły, trudno się od
niej „wymigać”. Nie zawsze pamiętamy, że początek kształcenia szkolnego zawdzięczamy szkołom parafialnym i zakonnym. Szkoła jest miejscem
kształcenia uczniów, czyli nauczania i uczenia się oraz wychowania. Dzięki dobrze zorganizowanemu procesowi dydaktycznemu, uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i coraz
lepiej rozumieją zjawiska obserwowane w otaczającym nas
świecie lokalnym i globalnym.
W szkole ponadgimnazjalnej,
szczególnie w szkołach zawodowych, oprócz wiedzy zdobywają dodatkowo umiejętności
praktyczne, zależnie od kwalifikacji zawodowych. Przekazywanie wiedzy szkolnej szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych powinno być zgodne
z naukowym światopoglądem,
czyli zweryfikowanym doświad-

czalnie. Poszerzenie swej wizji
życiowej obejmującej bogatą
sferę duchową człowieka ułatwia wiara. Trafnie ujął to poprzedni papież Benedykt XVI:
„Wiara i wiedza to dwa skrzydła, które unoszą człowieka ku
kontemplacji prawdy”. Mówiąc
o doniosłej roli szkoły w kształceniu człowieka trudno pominąć zagadnienie wychowania.
Wychowanie polega na takiej
organizacji procesu wychowawczego, by ukształtować społecznie pożądane cechy osobowości
wychowanka. Wychowanie jest
trudną sztuką, wymagającą nie
tylko wiedzy pedagogicznej, ale
i wrażliwości uczuciowej wobec
młodego człowieka. Ponadto
pamiętać należy o prostej zasadzie, że dobrze wychować
może tylko człowiek dobrze
wychowany, odróżniający dobro od zła. Współczesne czasy relatywizmu moralnego nie
sprzyjają procesowi dobrego
wychowania. Proces wychowania (dobrego lub złego) zaczyna
się w rodzinie.
Współcześnie spotykamy się

ło 928 uczniów. W porównaniu
z rokiem ubiegłym jest to o 11
uczniów więcej. Zwiększyła się
liczba oddziałów z 53 do 56.
Uczniowie rozpoczęli naukę,
a przedszkolaki powróciły do
swoich ulubionych zabawek.
W przedszkolach zapisanych
jest 338 przedszkolaków, a zajęcia odbywać się będą w 16 oddziałach.
Ten rok szkolny będzie wyjątkowy chociażby dlatego, że
naukę w pierwszej klasie obowiązkowo rozpoczął cały rocznik sześciolatków. W ubiegłym
roku obowiązek szkolny dotyczył tylko dzieci 6-letnich urodzonych w pierwszej połowie
roku. W naszej gminie naukę
w pierwszej klasie rozpoczęło
125. uczniów, w tym 42. siedmiolatków (dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku) i 83. sześciolatków.
Obowiązek szkolny dla
wszystkich dzieci 6-letnich nie
jest jedyną zmianą. Zgodnie
z rozporządzeniem, które zostało podpisane 10 czerwca przez
minister Joannę Kluzik-Rostkowską, możliwe będzie wprowadzenie ocen opisowych na
wszystkich etapach nauczania,

a nie - jak było do tej pory - tylko
w nauczaniu początkowym. Nowe przepisy przewidują zmiany
na zajęciach z wychowania fizycznego. Lekarze będą mogli
wystawić zwolnienie dla ucznia
tylko z niektórych ćwiczeń, a nie
z całych zajęć. Zmienić się mają też kryteria przy wystawianiu ocen z WF-u. Przy ustalaniu
oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w ćwiczenia,
należy brać pod uwagę również
systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia.

Jedną z ważniejszych nowości jest rozszerzenie reformy podręcznikowej na kolejne
klasy. W ubiegłym roku elementarz za darmo dostali uczniowie I klas. W tym roku bezpłatny podręcznik otrzymają także uczniowie klas II i IV szkoły
podstawowej i pierwszych klas
gimnazjów.
Prawdziwa rewolucja dotyczy jedzenia w szkołach, a konkretnie zakazu sprzedaży niezdrowego jedzenia w sklepikach,
jak np. batonów, chipsów, drożdżówek i słodzonych napojów
gazowanych. Dozwolone są tylko zdrowe, naturalne i niskokaloryczne produkty. W życie
wchodzi bowiem nowelizacja
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporzą-

z szeroką paletą pojęcia rodzi- lub jej braku. Felieton nie po- etyczno-moralnych niezgodny. W tradycyjnym ujęciu ro- zwala na rozwinięcie każdego nych z wolą rodziców. Zbliża się
dzinę stanowią ojciec i matka składnika. Spróbuję nieco przy- 1050 rocznica przyjęcia przez
tworzący sakramentalny zwią- bliżyć zagadnienie światopo- Mieszka I chrztu, co pokrywa
zek małżeński, oraz zrodzone glądu wzbudzającego w Polsce się czasowo z okresem pańw tym związku dzieci. Przy za- i Europie kontrowersyjne spory. stwowości polskiej. Do świałożeniu, że w takiej rodzinie paŚwiatopogląd człowieka wią- topoglądu chrześcijańskiego
nuje wzajemny szacunek i mi- że się z jego egzystencjalnym przyznaje się zdecydowana
łość to stanowi ona najlepsze spojrzeniem na świat. Odpo- większość Polaków, a zatem
środowisko wychowawcze do- wiada na różne pytania przy- i rodzin polskich. Z ostatnich
rastających dzieci. Zważyw- kładowo o pochodzenie czło- badań wynika, że 80% rodziszy na zbadany fakt, że dzie- wieka, o sens życia, określa ców akceptuje nauczanie religii
ci uczą się życia obserwując transcendentny stosunek do w szkole. Odmienne przypadki
i naśladując dorosłych, żadne Boga, określa zasady etyczno- należy uszanować i tolerować.
alternatywne związki „rodzin- -moralne, którymi się człowiek
Jesteśmy od ponad 10. lat
ne” (wolne związki, konkubina- w życiu kieruje. Ze światopoglą- członkiem wielkiej rodziny
ty, jednopłciowe itp.) nie stano- dem i adekwatnymi postawami państw Unii Europejskiej. Ciewią lepszej „szkoły życia” od ludzi młodych człowiek spotyka szymy się z otwartych granic,
tradycyjnej rodziny. Dorastają- się od urodzenia w rodzinie. To swobodnego przemieszczania
ce dzisiaj dzieci kiedyś założą rodzice bowiem dokonują (lub się po Europie oraz zmieniająswoje rodziny, będące często nie) chrztu dziecka. To rodzice cego się oblicza ojczyzny. Zalustrzanym odbiciem wzorca modlą się (lub nie) przy dzie- uważmy jednak, że etycznowyniesionego z domu.
cku. To rodzic prowadzą (lub -moralne oblicze tej Unii jest
Dobre lub złe wychowanie nie) dziecko do kościoła i za- zdominowane przez ugrupowarzutuje też na oblicze życia spo- chęcają (lub nie) do dalszych nia liberalno-lewicowe, często
łeczno-politycznego państwa. sakramentów.
antychrześcijańskie. Czy o taTo nie ja wymyśliłem stwierSzkoła w tej delikatnej ma- kim obliczu zjednoczonej Eurodzenie: „Takie będą Rzeczy- terii winna pamiętać o artykule py marzyli jej założyciele? Czy
pospolite jakie młodzieży cho- 48.p.1 Konstytucji RP: „Rodzi- chcieli opustoszałych kościowanie”. Mówiąc o wychowaniu ce mają prawo do wychowania łów katolickich oraz zmiany ich
czyli kształtowaniu społecznie dzieci zgodnie z własnym świa- na meczety? Codziennie media
pożądanej osobowości wycho- topoglądem”. Zatem ani mini- donoszą o losie „niewiernych”
wanka, trudno nie wspomnieć sterstwo oświaty a tym bardziej (Europejczyków), którzy dostao głównych składnikach tej oso- dyrekcja szkoły oraz nauczy- ją się w ręce radykałów islamu.
bowości – światopoglądzie, in- ciele nie mogą sobie uzurpo- Dzisiaj Polska jawi się na tle
teligencji, temperamencie, su- wać prawa do narzucania ucz- Europy jako jeden z ostatnich
mieniu, tolerancji, życzliwości niom światopoglądu czy zasad bastionów chrześcijaństwa

dzenie ministra zdrowia, które
zawiera szereg wymogów, jakie
muszą spełniać sklepiki szkolne
oraz stołówki. Rozporządzenie
dotyczy m.in. doboru środków
spożywczych, liczby posiłków,
grup produktów, które powinny znaleźć się w stołówkowym
menu oraz zdrowym sposobie
ich przyrządzania.
Nowy rok szkolny, nowe przepisy, nowe wyzwania – kadrze
pedagogicznej oraz pracownikom oświaty należy życzyć wytrwałości i spokoju w realizacji
wymaganych prawem obowiązków. Uczniom zaś aby nadchodzące miesiące były nie tylko
czasem wytężonej nauki, ale
niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia.
(tb)

na naszym kontynencie. Jeżeli ktoś spyta, co to wszystko ma
wspólnego ze szkołą i domem
rodzinnym, odpowiem raz jeszcze cytując: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży
chowanie”. Dodam, że skuteczność wychowania młodego człowieka zależy w dużym
stopniu od tego, czy ogniwa
tego procesu (rodzina, Kościół, szkoła, media, rówieśnicy) współpracują, dążąc do tego samego ideału wychowania,
czy też nie.
Odnoszę wrażenie, że wieloletnia i notoryczna reforma
oświaty nie sprzyja tej współpracy. Zważywszy na to, że dzieci należą do rodziców, a nie do
pastwa czy szkoły stają się
one mimowolnie królikami doświadczalnymi instytucji państwowych.
Pozostało mieć nadzieję, że
nadchodzą czasy upodmiotowienia rodziny w Polsce i Europie. W przeciwnym razie demograficzna samozagłada rodzimych mieszkańców naszego kontynentu jest policzalną
kwestią czasu.
Jan Psota
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Była laba są wspomnienia...
Pożegnanie wakacji ze świetlicą

Zajęcia letnie w świetlicy w Tworkowie
Tworków » 31 sierpnia
w świetlicy w Tworkowie odbyło się pożegnanie wakacji ze
świetlicą.
Na początku zabawy uczestnicy wzięli udział w grze "Zgaduj zgadula", gdzie rozwiązywali
quizy, zagadki oraz rymowanki.
Następnie każdy musiał samodzielnie wymyślić zgadywankę
dla kolegów i koleżanek.
Dla lubiących nutkę rywalizacji odbył się konkurs wiedzy
"Bajkowy świat". Zadaniem
uczestników było udzielenie
odpowiedzi na pytania dotyczące popularnych baśni i bajek. W drugim etapie konkursu uczestnicy zabawy układali
bajkowe puzzle. Końcowym etapem było odgadnięcie czytanego fragmentu baśni. Pierwsze
miejsce zajęła Aleksandra Kasza, drugie miejsce zajął Rafał
Drajok, trzecie miejsce Emilia
Grzenia. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Na miłośników śpiewu czekał kolejny konkurs "Wakacyj-

nej piosenki". Przesłuchania
odbywały się pod okiem świetlicowego jury, które przyznawało punkty za występ. Najlepsi
wakacyjni śpiewacy otrzymali
dyplomy i skromne upominki,
a pozostali uczestnicy słodki poczęstunek.
Następnie dzieci brały udział
w zajęciach plastycznych "Wiwijasach zakrętasach" i zabawach sportowych. Uczestnicy
zajęć wykonali kangura z odciskami własnych stóp. Forma zajęć artystycznych bardzo przypadła dzieciakom do gustu tak,
że odciskom dłoni i stóp nie było końca.
Zajęcia zakończyły się wielkim malowaniem kredą na placu przy Centrum Kultury. Radości było co nie miara. Po wszystkim dzieci wraz z opiekunami
bezpiecznie i w dobrych humorach wróciły do swoich domów.
Marta Nawrocka

Tworków » W okresie
29.06.2015 - 10.07.2015 w świetlicy w Tworkowie odbyły się zorganizowane zajęcia wakacyjne
dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia, jak co roku sfinansowane
zostały przez Gminną Komisję
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Krzyżanowicach. Program zajęć wakacyjnych był atrakcyjny i przygotowany tak, żeby każde dziecko mogło w nim znaleźć coś
dla siebie. Tegoroczne zajęcia
letnie umożliwiły dzieciom zabawę i integrację w grupie, dostarczyły wiele pozytywnych
wrażeń. Podopieczni uczestniczyli między innymi w zajęciach plastycznych, na których
tworzyły obrazki z kolorowego
piasku, malowały niebo z latającymi balonami; kulinarnych,
sportowych oraz wycieczkach
edukacyjno-rozrywkowych.
W pierwszym tygodniu wakacji wybraliśmy się do „Wioski Indiańskiej" w Tworkowie.
Na miejscu przygotowano dla
nas wiele atrakcji. Podzieleni
na dwie grupy zwiedzaliśmy in-

diańskie tipi z przewodnikiem,
oglądaliśmy tradycyjne stroje
indiańskie, zabawki, broń, instrumenty. Podczas pobytu dzieci miały możliwość wypróbowania swoich umiejętności w tradycyjnych grach i zabawach
zręcznościowych, takich jak:
strzelanie z łuku, rzut włócznią, tor przeszkód. Dużo emocji
wywołała wspólna gra na bębnie. Dzieci miały również okazję pobawić się ze zwierzętami
oraz podziwiać daniele. Na koniec mieliśmy możliwość wysłu-

chania indiańskiej legendy przy
akompaniamencie prawdziwego indiańskiego fletu.
Na zajęciach kulinarnych
dzieci własnoręcznie przygotowywały tort z bitą śmietaną
i owocami oraz piekły frytki.
„Świetliczaki” wykazały się dużymi umiejętnościami kulinarnymi. Największą radość sprawiła
dzieciom konsumpcja. Piękny
tort i frytki z keczupem smakowały wyśmienicie.
Podczas upalnych dni odwiedzaliśmy nasz tworkowski

basen. W czasie zabawy podzieliliśmy się na dwie grupy.
Najmłodsze dzieci, wyposażone
w rękawki, koła i deski korzystały z kąpieli w brodziku, a pozostała część korzystała z większego basenu. Czas spędzony
w wodzie przysporzył wszystkim uczestnikom oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości
i przyjemnych wrażeń.
Wśród licznych atrakcji nie
mogło zabraknąć uwielbianej
przez dzieci gry terenowej "Szukanie skarbu zamkowego". Nazwa gry nawiązuje do ruin zamku tworkowskiego. W skarbcu znalazły się upominki oraz
słodycze dla dzieci.
Świetliczaki brały udział
w warsztacie rękodzieła, które poprowadziła pani Gabriela
Krzykała - mieszkanka Tworkowa. Podczas zajęć dzieci samodzielnie wykonały serwetniki
z wikliny papierowej, wyplatały
serduszka oraz kwiaty.
Podczas wakacji odbył się
również pokaz sprzętu pożarniczego OSP z Tworkowa, w którym uczestniczyły dzieci. Strażacy omawiali techniki wykorzystania tego sprzętu, które
potrzebne są w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, a także
zachowania bezpieczeństwa. Po
cennej lekcji dzieci miały okazję
pozjeżdżać ze zjeżdżalni - dmuchanego zamku udostępnianą
nam przez gminę.
Podsumowanie zorganizowanych zajęć wakacyjnych odbyło się na placu przed Centrum Kultury. Atrakcją dnia
było puszczanie olbrzymich
baniek mydlanych oraz malowanie bańką. Kończąc spotkanie dzieci otrzymały dyplomy
za udział oraz słodki upominek
w postaci czekolady.
Marta Nawrocka

Spotkanie osób niepełnosprawnych na Urbanku
Parafialny Zespół CARITAS
przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie z przyznanych środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zorganizował w dniu 1 września br.
coroczne spotkanie osób niepełnosprawnych na Urbanku
w Tworkowie.
Zaproszenie wysłano do
wszystkich działających na
terenie gminy Parafialnych
Zespołów CARITAS. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez księdza proboszcza Piotra Tkocza, w której uczestniczył wójt gminy
Grzegorz Utracki, kierownik
OPS Renata Reszka oraz pracownicy Stacji Opieki CARITAS w Tworkowie. Przy pięknej pogodzie na uroczystość
przybyło ok. 70 osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Na
Urbanku jak zwykle panowała
wspaniała atmosfera.
Po Mszy Świętej przed
kościółkiem wszyscy stanęli
do wspólnego zdjęcia, a potem udali się pod nową wiatę. W imieniu Stacji CARITAS
powitał wszystkich niepełnosprawnych pan Hubert Kasza. Uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Grzegorz Utracki pozdrowił wszystkich, złożył życzenia i podziękował tym,
którzy niosą stałą pomoc nie-

GMINNA INAUGURACJA

Roku Kulturalnego

Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
zaprasza na
Gminną Inaugurację Roku Kulturalnego 2015/2016

23 października 2015 roku o godz. 18.00
do sali widowiskowej w Centrum Kultury w Tworkowie.

pełnosprawnym na terenie naszej gminy oraz osobom, które
spotkanie przygotowały.
W nowej wiacie w sąsiedztwie kościółka św. Urbana
wszyscy uczestniczyli w niezwykle przyjemnym spotkaniu towarzyskim przy kołoczu
i kawie. Panie z Zespołu Parafialnego z Tworkowa zadbały o wszystko. Oprócz kołocza
i kawy był jeszcze smaczny ciepły posiłek.
Bardzo wielu mogło znowu
ponownie zobaczyć piękne okolice naszego kościółka. Pan Hubert i tworkowscy strażacy za-

dbali o nagłośnienie w kościółku
podczas Mszy Świętej.
W tym roku ze względu na
stan zdrowia i upały nie mogli przybyć wszyscy zaproszeni. Dla niektórych zbyt wysoka temperatura była przeszkodą. Niepełnosprawni z radością
oczekują już przyszłorocznego
spotkania w tym urokliwym
miejscu obok Urbanka, a atmosfera zawsze jest wspaniała. To od wielu już lat Parafialny Zespołu CARITAS z Tworkowa stara się organizować spotkanie wszystkich pacjentów
Stacji Opieki i osób niepełno-

sprawnych z terenu całej gminy
w pięknej okolicy kościółka Św.
Urbana w Brzezinach na skraju Tworkowa.
Parafialny Zespół CARITAS
z Tworkowa pragnie podziękować w imieniu osób niepełnosprawnych członkom Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowicach za możliwość zorganizowania spotkania integracyjnego
osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
Parafialny Zespół CARITAS
w Tworkowie

W PROGRAMIE:
• występ zespołu tanecznego Tworkauer Eiche,
• podsumowanie roku kulturalnego,
• wręczenie Nagrody Wójta w dziedzinie kultury,
• spotkanie przy kawie.
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Zawody w Szylerzowicach

W dniu 15.09.2015 roku w Szylerzowicach na stadionie piłkarskim TJ Sokol Szylerzowice odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Gmin Partnerskich. Wzięły w nim udział
szkoły: Piszcz, Szylerzowice,
Hać i Chałupki. Co roku uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie na
wspaniale przygotowanym stadionie w Czechach gdzie również podczas całego turnieju
panuje bardzo przyjazna atmosfera. Również starostowie
poszczególnych miejscowości,

Z WOLEJA
W doskonałych warunkach
atmosferycznych rozgrywają
mecze rundy jesiennej piłkarze. Już prawie połowa meczy
tej rundy za nami. Czy coś się
zmieniło w sytuacji drużyn naszej gminy? Występujący w klasie Okręgowej ŚlZPN Katowice
zespół LKS Krzyżanowice po
siedmiu kolejkach ze zdobyczą 11 punktów plasuje się na
VII miejscu.
Dobrze spisują się dwie nasze drużyny występujące w raciborskiej klasie A. Z szesnastoma zdobytymi punktami
II miejsce zajmuje drużyna
LKS Tworków, zaś LKS Chałupki mający na swoim koncie 10 punktów plasuje się na
miejscu VII. Słabo natomiast
wystartowała trzecia drużyna

dyrektorzy szkół z Szylerzowic
i Chałupek oraz zastępca wójta
gminy Krzyżanowice pan Grzegorz Swoboda bardzo chętnie
odwiedzają te rozgrywki, żywiołowo dopingując swoich zawodników. Piłka nożna jak wiadomo jest grą kontaktową, ale na
boisku panowała atmosfera fair
play. W tym roku walka o zwycięstwo była bardzo wyrównana i o kolejności zajmowanych
miejsc decydował ostatni mecz
rozgrywek oraz ilość strzelonych bramek, gdyż każda z drużyn zaliczyła przynajmniej jed-

ną porażkę. Po ostatnim meczu
jednak na pierwszym miejscu
uplasowała się szkoła z Piszcza, na drugim szkoła Chałupki, na trzecim Hać, a na czwartym Szylerzowice. Drużyny za
kolejne miejsca otrzymały pamiątkowy puchar oraz medale, które wręczali zaproszeni
goście z Czech oraz zastępca
wójta Gminy Krzyżanowice pan
Grzegorz Swoboda wraz z panią
dyrektor szkoły w Chałupkach
Barbarą Tomczyk.
Piotr Rybarz

– LKS Owsiszcze, która zajmuje
XIV miejsce w tabeli, mając na
koncie 4 punkty.
W klasie B nasz przedstawiciel LKS Bieńkowice radzi
sobie również dobrze i z dwunastoma punktami zajmuje II
miejsce.
W klasie C najlepiej radzi sobie LKS Zabełków – 4 punkty
i V miejsce, LKS Tworków II
– 4 punkty i VI miejsce, natomiast LKS Bolesław – 2 punkty
i miejsce VIII.

Trampkarze Podokręg Racibórz
Grupa 3: LKS Krzyżanowice – 9 punktów i III miejsce,
LKS Zabełków – 3 punkty i V
miejsce.
Młodzicy Grupa 2: LKS
Tworków – 9 punktów i I miejsce.
Ponadto drużyny Orlików
prowadzone są w klubach LKS
Tworków i LKS Kryżanowice.
W klubie LKS Krzyżanowice
od nowego sezonu prowadzona
jest również dziecięca drużyna
Drużyny młodzieżowe
Żaków, która rozgrywa mecze
Juniorzy starsi Grupa 1: systemem turniejowym.
LKS Chałupki – 0 punktów i VI
Miejmy nadzieję, że druga
miejsce.
połówka rundy jesiennej sezoJuniorzy starsi Grupa 3: nu 2015/2016 będzie pomyślna
LKS Owsiszcze – 3 punkty dl naszych drużyn.
Sytuacja z dnia 21 września
i V miejsce, LKS Bieńkowice
2015 roku.
– o punktów i VI miejsce.
Jan Kubik
Trampkarze III Liga Wojewódzka: LKS Tworków – 9
punktów i IV miejsce.

Jesienny Jarmark na granicy już za nami

Jesienny Jarmark na granicy
za nami. W niedzielę już od świtu przy moście na starym przejściu granicznym w Chałupkach
zajmowali miejsca wystawcy.
A i kupujący zjawili się dość
wcześnie, by rozpocząć „łowy”.
Jarmark na granicy cieszy
się niezmiennym powodzeniem.
Mimo niepewnej jesiennej pogody, chęć zdobycia czegoś niezwykłego lub choćby pooglą-

dania rzeczy dziwnych i ciekawych przyciągnęła do Chałupek
setki osób z całego regionu.
Można tu upolować doskonałe ciuchy w różnym stylu
i drobiazgi pamiętające czasy
naszych dziadków. Porcelana,
stara biżuteria lub ręcznej roboty, sprzęt AGD pamiętający
czasy PRL-u, militaria oraz
masa przedwojennych pocztówek i znaczków pocztowych cie-

szyła się sporym zainteresowaniem. Poza tym kolekcje płyt
winylowych, obrazy (raczej nie
najwyższych lotów), sporo używanej odzieży i obuwia. Miłośnicy staroci mieli w czym wybierać – przy odrobinie szczęścia
i dużej dozie cierpliwości można
trafić na prawdziwy okaz, dzieło sztuki, kuriozalny drobiazg,
choć wiele rzeczy to najzwyklejsze graciarstwo.
Taki targ to dodatkowo, a dla
niektórych przede wszystkim,
miejsce spotkań towarzyskich.
Mając to na uwadze przedstawiciele organizacji społecznych
w Chałupkach przygotowali
specjały lokalnej kuchni, które
cieszyły się dużym powodzeniem wśród kupujących i sprzedających.
(tb)

AKTUALNA KLASYFIKACJA Klub Skata Sportowego "Krojc" Krzyżanowice
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PUNKTY DUŻE

PUNKTY MAŁE

1

Darda Jarosław

Zabełków

801

73020

2

Żak Józef

Wodzisław Śląski

624

61653

3

Kupiec Józef

Chałupki

537

52873

4

Mokrosz Bernard

Krzyżanowice

463

56836

5

Reguła Jan

Chałupki

431

58995

6

Bortel Andrzej

Krzanowice

378

52571

7

Wojtczyk Waldemar

Wodzisław Śląski

364

36264

8

Cwik Rudolf

Tworków

357

43418

9

Konieczny Ernest

Chałupki

349

42271

10

Strzelczyk Edward

Krzyżanowice

342

41163

11

Cwik Gerhard

Bieńkowice

336

48758

12

Adamczyk Andrzej

Bojanów

279

43589

13

Konsek Andrzej

Nieboczowy

267

39790

14

Cimała Krystian

Tworków

253

39092

15

Gajda Bolesław

Połomia

203

18934

16

Siódmok Zbigniew

Bojanów

201

24330

17

Papior Stefan

Krzyżanowice

167

41155

18

Gajda Monika

Połomia

164

17491

19

Kampka Krystian

Nieboczowy

114

19711

20

Ehrentraut Henryk

Tworków

110

32260

21

Pendziałek Maksymilian

Bieńkowice

105

25522

22

Tumulka Henryk

Bojanów

89

9769

23

Janoszek Dawid

Racibórz

84

5998

24

Huwer Alojzy

Rogów

40

2417

25

Konieczny Paweł

Niemcy

23

5140

26

Majszak Stanisław

Syrynia

18

2346

27

Helczyk Paweł

Rogów

15

3313

28

Menżyk Piotr

Rogów

14

2100

29

Dutkiewicz Edward

Jastrzębie Zdrój

10

1912

30

Polnik Rudolf

Gorzyce

9

1810

31

Kustos Alojzy

Syrynia

8

1729

32

Spula Józef

Bieńkowice

7

1680

33

Fibic Stanisław

Syrynia

7

1631

34

Szweda Erwin

Krzyżanowice

7

1617

35

Wilczyński Adam

Tworków

5

2455

36

Chydroszek Rajmund

Syrynia

4

1352

37

Szulik Dawid

Zabełków

3

3514

38

Kuc Andrzej

Bojanów

2

2037

39

Berlik Jerzy

Tworków

1

1580
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REKLAMA

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

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
Tworków ul. Długa 3
32 83
419
115
692 692
377377
976
tel.tel.
32 419
49,83
3249,
419 602
63 24,
602104,
115 104,
976
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
32
419
61 86
Ktel.
- transport
O
żałobnicy zmarłych w kraju i za granicą
N
T
A
K
T 24
tel.
32
419
63
503 519 295
609 263 071
- na
życzenie
pełna
obsługarozliczamy
pogrzebu zasiłek pogrzebowy
C
A
ŁOHubert
DOBKasza
OWY
- 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

„Czytam sobie w bibliotece” to kolejny pomysł na promocję czytelnictwa, tym razem skierowany do najmłodszych
– dzieci w wieku 5-8 lat. Książki nie tylko zachęcą dzieci
do samodzielnego czytania, ale także pomogą bibliotece
zbudować własny program działań animacyjnych wokół literatury. Książki wraz z materiałami potrzebnymi do prowadzenia zajęć otrzymaliśmy z projektu Fundacji Centru Edukacji Obywatelskiej.
Świetne, zabawne historie są dziełem wybitnych polskich autorów. Opowiadania napisane
są dłuższymi zdaniami oraz zawierają elementy dialogu. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron ramki służą do ćwiczenia sylabowania. Wysokiej klasy
kolorowe i zabawne ilustracje są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków.

WALIZKA PANA HANUMANA – RAFAŁ WITEK

Jest częścią drugiego poziomu, w którym dziecko samodzielnie próbuje
ułożyć wyrazy, głoski, sylaby w zdania. Wyrazów w tekście jest około 800900, zdania dłuższe niż w pierwszym poziomie, można ćwiczyć sylabizowanie. Nie jest to ani za długa, ani za krótka książeczka, w sam raz dla
dziecka, które próbuje już samodzielnie czytać. Piękne rysunki, doskonale
odzwierciedlające tekst, to, co dzieje się w danym momencie, w konkretnych zdaniach. Słownictwo zrozumiałe dla każdego dziecka.

MAJA NA TROPIE JAJA – RAFAŁ WITEK

Jest to bardzo ciekawa opowieść o dziewczynce, którą niespodziewanie
odwiedziła złota papuga. Okazało się, że uciekła ona z zoo i pilnie potrzebuje pomocy ponieważ jej jajo zniknęło. Maja z ogromną przyjemnością
wyrusza wraz z papugą na poszukiwania. Szukają i szukają, biegają po
mieście, gonią za autobusem, a nawet wynajmują statek. Na jego pokładzie poznają bardzo ciekawą ekipę. Płyną i rozglądają się za złotym jajem,
aż wreszcie trafiają na bezludną wyspę, a tam czeka ich niespodzianka.

APOLLO 11 – EWA NOWAK

Apollo 11 to opowieść o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu; szczegóły lotu, informacje techniczne i wartka akcja do
przeczytania jednym tchem. Trzeci poziom serii Czytam sobie, to świetny
sposób na utrwalenie nauki czytania.

SYROP MAGA ABRAKADABRY –
WOJCIECH WIDŁAK

To historyjka o czarodzieju, magicznym napoju i
królu, opisana bez używania tych właśnie trzech
wyrażeń. Dziecko, które zaczyna dopiero uczyć się
czytania może mieć bowiem problem ze słowami
z "ó", jak też "cz" i dlatego autor starał się zastąpić
je innymi. O co chodzi w tej opowieści? Na co magowi syrop? Jakie ma
właściwości? Rzecz działa się dawno temu w miejscu, w którym panował
sułtan o imieniu Abdulla. Miał dobre serce, co bardzo złościło jego doradcę. Rad udzielał mu właśnie nasz niebywale utalentowany mag! Był bardzo zdolny i dlatego w mig wpadł na pomysł, jak pozbyć się dobrego władcy i samemu zasiąść
na tronie. Czy mu się to udało? Sprawdźcie koniecznie!

SZARKA – EWA NOWAK

Tytułowa Szarka to młody wilczek, który trafia pod opiekę do kilkuletniej
Gabrysi. Spędzająca zimowe ferie u dziadków na wsi dziewczynka podobnie jak oni nie podejrzewa prawdziwego pochodzenia zwierzęcia, żywiąc
przekonanie, że Szarka to mały piesek… W jedną z ciemnych zimowych
nocy o wilczka upominają się jednak członkowie jego rodziny…

WYPRAWA NA BIEGUN – RAFAŁ WITEK

Myśl
Gdyby politycy mówili jedynie o sprawach, na których
się znają, na świecie byłoby o wiele ciszej.
Groucho Marx

Uśmiechnij się
Dwóch chirurgów sprzecza się przy łóżku chorego:
- To na pewno marskość wątroby!
- A ja się założę, że to nieżyt żołądka!
- Sekcja zwłok wykaże, który z nas miał rację!


Byłem wczoraj w salonie Volvo. Zagadałem do sprzedawcy:
- Moja żona chciałaby porozmawiać o tym VW Polo z wystawy w oknie.
- Ale my nie mamy żadnego VW Polo na wystawie!!! To salon Volvo.
- Od kilku sekund już macie...


Przychodzi pacjent do lekarza.
- Co panu jest? - pyta doktor.
Pacjent nie odpowiada, tylko siada na podłodze. Kładzie głowę twarzą do podłogi i zakłada prawą nogę na kark. Następnie wygina lewa nogę i tak samo kładzie ją na karku.
- Widzi pan, doktorze? - stęka - Kiedy tak to robię, to mnie wszędzie boli!


Teściowa do zięcia: Nigdy się nie rozumiemy! Ja jestem zagorzałą katoliczką.
Zięć do teściowej: Ja też jestem za gorzałą.


Rozmowa w sprawie pracy:
- A jak wygląda u pana sprawa języków obcych?
- Znakomicie! Poza polskim wszystkie języki są mi obce!


Statek pasażerski przepływa obok maleńkiej wysepki, na której brzegu skacze, wymachując rękami długowłosy, brodaty mężczyzna, odziany w strzępy ubrania.
- Co to za człowiek? - pyta kapitana jeden z pasażerów.
- To jakiś psychopata! Od dziesięciu lat, gdy tędy przepływamy, on skacze i macha
nam jak starym znajomym.


Facet kupił fajny, duży telewizor i przyniósł go do domu. Żona patrzy, a na pudle sporo jakichś znaczków informacyjnych.
- Kochanie, co oznacza ta szklanka na opakowaniu?
- To znaczy, że zakup trzeba opić!


- Widzę,ze twój mąż umrze w przyszłym tygodniu - mówi wróżka do Fąfarowej.
- To wiem, mnie interesuje tylko czy będę uniewinniona?

To opowieść o zdobyciu bieguna południowego przez
ekspedycję Roalda Amundsena w roku 1911, z przepięknymi ilustracjami Ewy Poklewskiej-Koziełło.
Wraz z dzielnymi podróżnikami przedzieramy się przez mroźną Antarktydę, witamy z pingwinami i pędzimy psim zaprzęgiem. Solidna dawka
przygody i wiedzy!

CZŁOWIEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ
– PAWEŁ BERĘSEWICZ

To opowieść o początkach motoryzacji i pierwszych
samochodach. Bohaterem jest kilkuletni chłopiec,
którego tata pracuje jako człowiek z czerwoną chorągiewką - we wczesnych latach motoryzacji ktoś taki musiał zawsze biec przed pojazdem i
ostrzegać przechodniów. Jakie były początki motoryzacji? Dziś samochód
na drodze nie wzbudza zdziwienia, lecz czasy, w których pierwszy pojazd
spalinowy powstał różniły się zupełnie od obecnych.

MARTA I UFOLUDEK – WOJCIECH WIDŁAK

Opowiadanie, które pomaga w nauce czytania. Krótkie zdania i duże litery
ułatwią dziecku samodzielne poznanie intrygującej historii o dziewczynce
i jej tajemniczym przyjacielu. To zabawna historia napisana przy użyciu 23
podstawowych głosek. Pierwszoklasistka Marta, która bardzo lubi zajęcia
plastyczne w domu kultury, pewnego dnia spotyka kogoś niezwykłego...
A. Winiarczyk

Liczba miesiąca
405.364,06
euro to kwota dofinansowania jaką gmina Krzyżanowice otrzymała z UE
na realizację mikroprojektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

