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Tworkauer Eiche z Nagrodą Wójta
Zespół taneczny Tworkauer Eiche został laureatem
tegorocznej Nagrody Wójta Gminy Krzyżanowice
w dziedzinie kultury. Tancerze, choreografka zespołu Gabriela Materzok oraz kierownik zespołu
Brunon Chrzibek Nagrodę odebrali z rąk zastępcy
wójta Grzegorza Swobody i dyrektor GZOKSiT Darii Wieczorek. List gratulacyjny wręczyła też przybyła na galę wicewojewoda Gabriela Lenartowicz.
Czytaj dalej strona 2
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Gmina Krzyżanowice

Samorządowym Liderem Edukacji
12 października 2015 roku
w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji
Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Wśród
51 gmin z całej Polski wyróżnionych tym zaszczytnym certyfikatem znalazła się gmina Krzyżanowice. Nagrodę w imieniu
wójta gminy Krzyżanowice odebrały dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek i dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach Barbara
Somerla.
Program „Samorządowy
Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie
przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
oraz Agencję Kreatywną PRC.
Jego cele to identyfikowanie
i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy
w dziedzinie rozwoju edukacji
i systemu oświaty, promowanie gmin, powiatów i samorządowych województw, które posiadają szczególne osiągnięcia
w obszarze lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej, a także
podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej.
Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki – profesorowie pracujący na najlepszych
polskich uczelniach, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej
i marketingu edukacyjnego. Komisja Certyfikacyjna pracuje
pod przewodnictwem prof. dr.
hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do
2013 roku członka prezydium

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają
w niej m.in. prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof.
Zbigniew Widera (Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach),
prof. Piotr Wilczek
(Uniwersytet Warszawski), prof. Michał Kaczmarczyk
(Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) i Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja
Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego).
Polityka oświatowa samorządów
uczestniczących
w P rogramie
poddawana jest
szczegółowej
analizie Komisji.
Ocena każdej
gminy czy powiatu trwa około trzech miesięcy. W tym

czasie eksperci zapoznają się
m.in. z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami nauczania w szkołach prowadzonych przez samorząd,
opiniami środowisk lokalnych,
stanem bazy materialnej placówek oświatowych czy zakresem
oferty edukacyjnej samorządu.

kan WSH dr Mariusz Lekston,
złożyli ślubowanie i zostali pasowani na studenta. W uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016, który odbył
się w sali narad Urzędu Gminy, wzięli udział przewodniczący

Tworków » Dzień Edukacji Narodowej jest świętem
wszystkich osób pracujących
w oświacie i dla oświaty. W gminie Krzyżanowice ten dzień obchodzony jest bardzo uroczyście. W tym roku nauczyciele
czynni zawodowo, emerytowani, a także pracownicy związani z placówkami szkolnymi
i przedszkolnymi spotkali się 16
października w Centrum Kultury w Tworkowie. Serdeczne
życzenia obecnym na uroczystości, jak i tym którzy na spotkanie przybyć nie mogli złożyli
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda, wójt senior
Wilhelm Wolnik oraz prezes ZO
ZNP w Krzyżanowicach Alicja
Wróblewska.
Podczas uroczystości gratulacje otrzymali nauczyciele, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela mianowanego
uzyskali: Marcin Jędorowicz
z ZSO Bieńkowice, Krzysztof
Fulneczek z ZSO Krzyżanowice,
Katarzyna Bolik i Janusz Mokrosz z ZSO Chałupki, Edyta
Skorupa z Przedszkola w Krzyżanowicach oraz Malwina Suliga z ZSP Owsiszcze.
Tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Sabina Nowak,
Anna Bindacz, Anna Mierzwa

Nauczyciele mianowani

Dyrektorzy wyróżnieni Nagrodą Wójta

i Leonard Fulneczek z ZSO
Krzyżanowice.
Każdego roku przy okazji obchodów DEN nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przy-

znaje wójt gminy. W tym roku
wyróżnienia otrzymali: dyrektor
ZSO Bieńkowice Dariusz Krawczyk, dyrektor ZSO Tworków
Aleksandra Wawoczny, dyrektor ZSP Owsiszcze Agnieszka
Sedlaczek i dyrektor Przedszkola w Chałupkach Agata Maciąg.
Ponadto dyrektorzy poszczególnych przedszkoli i szkół uhonorowali nagrodami swoich pracowników. Dla zgromadzonych
w sali Centrum Kultury pracowników oświaty z mini recitalem
wystąpiły utalentowane wokalnie uczennice tworkowskiej
szkoły – Sandra Czuraj i Justyna Bulenda.
(tb)

Zajęcia odbywać się będą w sali obrad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Na jakie pytania studenci otrzymają
odpowiedzi?
Meteorologia: Czy można złapać burzę?
Chemia: Od suchego lodu do
ciekłego azotu – mrożące eksperymenty.
Muzyka: Jak stroiła się nutka? Wędrówka poprzez wieki
historii muzyki.
Antropologia: Tajemnice Australii. Ziemia i ludzie.
Te a t r : Z w i z y t ą n a
Broadway’u.
Entomologia / biologia: Urodzeni mordercy – świat mięsożernych roślin.
Filozofia: Dlaczego istnieje
raczej coś niż nic? Czym jest
filozofia?
Małych studentów czekają
również nowe obowiązki, będą
musieli zbierać wpisy za zalicze-

nia – kolorowe znaczki wklejane do indeksu na zakończenie
każdego wykładu.
Mgr Joanna Lilpop: biotechnolog; prowadzi działalność
edukacyjną i popularyzację nauki w BioCEN od 2002 roku. Jest
trenerem warsztatów laboratoryjnych dla dzieci, młodzieży
i nauczycieli. Najlepiej czuje się
prowadząc warsztaty, doświadczenia i pokazy naukowe dotyczące współczesnej biologii dla
zainteresowanych – od najmłodszych przedszkolaków po całkiem dorosłych uczestników
festiwali, pikników naukowych
i otwartych zajęć laboratoryjnych. W działalności naukowej
w Instytucie Badań Edukacyjnych zajmowała się diagnozą
umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym wśród
dzieci i młodzieży oraz dydaktyką metody naukowej.
(tb)

Nauczyciele dyplomowani

Nie mają jeszcze matury
– już zostali studentami
Krzyżanowice » W sobotę
17 października ruszył krzyżanowicki Uniwersytet Dziecięcy
przy Wyższej Szkole Humanitas
w Sosnowcu. Najmłodsi studenci gminy Krzyżanowice odebrali
indeksy, które wręczył prodzie-

Dzień Edukacji Narodowej

Rady Gminy Brunon Chrzibek,
wiceprzewodnicząca Gabriela
Jendrzejczyk i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.
Wykład inauguracyjny „Zagadki biotechnologii od starożytności do XXI wieku”, otwierający

cykl uniwersyteckich wykładów,
wygłosiła biotechnolog mgr Joanna Lilpop z BioCentrum Edukacji Naukowej BioCEN.
Młodzi studenci zafascynowani poznawali świat biotechnologii i odkryć naukowych. Rozmawiali i dyskutowali o produktach dnia codziennego, które
powstały w wyniku procesów
biotechnologicznych. Zastanawiali się czym różniła się biotechnologia starożytna od tej
współczesnej, do której potrzeba laboratorium. Na koniec wykładu każdy uczestnik otrzymał
wydrukowany przepis na przeprowadzenie własnej izolacji
DNA z domowej roślinki.
Wykładu pilnie słuchali dorośli, którzy towarzyszyli swoim
pociechom podczas pierwszych
zajęć. Uniwersytet Dziecięcy
to też niezłe wyzwanie dla rodziców, bo jak tu potem dyskutować z takim wyedukowanym
mądralą?
- Naszym celem jest zainspirowanie małych studentów do
własnych poszukiwań, pokazanie im różnorodności świata
nauki oraz integracja rodziców
z dziećmi. W programie mnóstwo ciekawych zajęć dostosowanych do wieku uczestników,
rozwijających kreatywność maluchów – wyjaśnia inicjatywę
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.
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TWORKAUER EICHE

Młodzieżowy Zespół Taneczny DFK Tworków

Tworkauer Eiche z Nagrodą Wójta
W tworkowskim Centrum
Kultury w czwartkowy wieczór
23 października zainaugurowano nowy sezon kulturalny.
Podsumowując kolejny rok
działalności kulturalnej dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Daria Wieczorek przypomniał
najważniejsze wydarzenia kulturalne, konkursy, przeglądy
i spotkania – zarówno te o zasięgu wiejskim i gminnym, jak
również i międzynarodowym.
Na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych organizowane dla dzieci i młodzieży
przeglądy artystyczne: Jasełka, Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Języku Polskim i Niemieckim,
Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych czy
Przegląd Młodych Talentów. Od
trzech lat dużą popularnością
cieszy się Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – entuzjastycznie przyjęty przez słuchaczy. Należy też wspomnieć
o biesiadzie śląskiej, która gromadzi zawsze tłumy fanów do-

brego humoru. Do tradycji należą już spotkania folklorystyczne
„Szkubanie piyrza” i „Kiszynie
kapusty”. W kulturze wiele się
dzieje, a jest to możliwe dzięki
współpracy organizacji społecznych, placówek oświatowych
i kulturalnych z naszej gminy oraz zaangażowaniu wielu
mieszkańców. Działalność kulturalna to również działalność
zespołów „Uśmiech” i „Radość”. Od wielu lat zespół może poszczycić się licznymi sukcesami, które odnosi na festiwalach i konkursach na szczeblu
regionalnym, ogólnokrajowym
i międzynarodowym. Daria Wie-

czorek podziękowała w serdecznych słowach wszystkim animatorom i uczestnikom życia kulturalnego, za zaangażowanie
i aktywną współpracę na rzecz
szeroko rozumianej kultury. Zaznaczyła że kultura, wspomagana przez gminne instytucje,
jest tworzona przez naszych
mieszkańców.
Po uroczystej gali był znakomity występ laureatów Nagrody,
zespołu Tworkauer Eiche, który zaprezentował się w tańcach
śląskich i niemieckich. Publiczność nagrodziła tańczącą młodzież gromkimi brawami.
tb

Pani Maria Piszczan
obchodziła 101 urodziny
Pani Maria Piszczan z Bieńkowic 3 października obchodziła 101. rocznicę urodzin. Z tej
okazji dostojną jubilatkę odwiedzili zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda 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.
Jubilatka cieszy się jak na
swój wiek dobrym zdrowiem
i pamięć jej dopisuje. Pani Maria jest osobą radosną i pogodną,
a humor jej nie opuszcza.

Zespół Tworkauer Eiche powstał w styczniu 1995 roku z inicjatywy Anny Czarnotty, która
równocześnie przez 12 lat była
kierownikiem organizacyjnym
zespołu. Od roku 2007 do chwili
obecnej Zarząd DFK opiekuje
się Tworkauer Eiche od strony
organizacyjnej, a funkcję kierownika sprawuje przewodniczący DFK Brunon Chrzibek.
Od początku działalności
Zespół Tworkauer Eiche prezentuje ludowe tańce śląskie
i niemieckie, będące tradycją
ziemi raciborskiej i kultury naszych pradziadków. Wspaniały
wyraz artystyczny i choreografia prezentowanych tańców ludowych są efektem ogromnej
pracy i umiejętności Gabrieli
Materzok – choreografki i nauczycielki tańca, pracującej
z tworkowską młodzieżą od
momentu powstania zespołu.
W czasie 20-letniej działalności
zespołu za oprawę muzyczną
podczas prób i występów odpowiadali Violetta Andreczko,
Edyta Obruśnik, Waldemar Bytomski, Adam Kretek i Tymoteusz Bobrowski. Obecnie zespołowi akompaniuje Łukasz
Fulneczek.
W zamyśle założycieli zespół
Tworkauer Eiche miał pielęgnować i chronić od zapomnienia
tradycje tańca i zabawy naszych
przodków, co na przestrzeni
ostatnich 20 lat robi z niezwykłym zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami. Młodzież
zespołu Tworkauer Eiche obecnie prezentuje nie tylko ludowe
tańce śląskie i niemieckie. Repertuar został poszerzony o tańce z innych regionów Polski oraz

tańce krajów niemieckojęzycznych, jak również tańce ludowe
czeskie, greckie, meksykańskie
i chorwackie.
W ciągu 20 lat młodzież tworkowskiego DFK zaprezentowała publiczności około 500 występów w kraju i poza jego granicami, reprezentując mniejszość
niemiecką, naszą miejscowość,
gminę, powiat raciborski i województwo śląskie.
Tworkauer Eiche jest 9-krotnym Laureatem Przeglądu
Zespołów Mniejszości Niemieckiej organizowanym corocznie przez Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Polsce oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy k.
Góry św. Anny. Dorobek swój
zespół prezentował na imprezach lokalnych, powiatowych,
wojewódzkich i krajowych. Występował w Warszawie, Pradze,
na Słowacji i Węgrzech, w Austrii, w Szwecji oraz wielokrotnie w Niemczech. Największym
jednak zaszczytem dla tworkowskiej młodzieży była możliwość
5-krotnego uczestnictwa i otwarcia części artystycznej Festiwalu Kultury Niemieckiej

w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Niewątpliwym sukcesem
zespołu Tworkauer Eiche
z ostatnich lat jest reprezentacja mniejszości niemieckiej
w Polsce oraz naszego raciborskiego regionu na Europejskich
Festiwalach Miłośników Kultury Ludowej Europy Europeada
2014 w Kielcach i Europeada
2015 w Helsingborgu w Szwecji. Szczególnym wyróżnieniem
artystycznym zespołu był fakt
zaproszenia zespołu przez Belgijski Komitet Organizacyjny
Europeady do ceremonii przekazywania flagi Europeady gospodarzom imprezy podczas
głównych uroczystości.
Bogaty dorobek artystyczny
Tworkauer Eiche możliwy jest
dzięki zaangażowaniu Zarządu
tworkowskiego DFK w pracę
z dziećmi i młodzieżą, ogromne zaangażowanie choreografki
zespołu Gabrieli Materzok oraz
wieloletniej pomocy finansowa
Rządu Niemiec i Konsulatu Niemiec w Opolu, jak również Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie oraz Wójta
Gminy Krzyżanowice.
Info: DFK Tworków

Życzenia dla jubilata
Pan Władysław Śmietana,
najstarszy mieszkaniec Roszkowa, 25 października 2015 roku
w gronie najbliższych obchodził
swoje 90. urodziny. Z tej okazji
dostojnego jubilata odwiedzili zastępca wójta gminy Krzyżanowice Grzegorz Swoboda
oraz zastępca kierownika USC
Dorota Dwulecki, wręczając
bukiet kwiatów oraz składając
najserdeczniejsze życzenia w
imieniu własnym oraz mieszkańców gminy.
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Komisariat Policji

PO REMONCIE

Krzyżanowice » 24 września, uroczyście i hucznie otwarto wyremontowany i zmodernizowany Komisariat Policji
w Krzyżanowicach. Na uroczystość przybyła kompania hono-

rowa garnizonu śląskiego i Orkiestra Reprezentacyjna KWP
w Katowicach.
Wstęgę przed wejściem do
budynku przecięli: Zastępca
Śląskiego Komendanta Woje-

wódzkiego Policji Piotr Kucia,
Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu Paweł Zając,
Komendant Posterunku Policji w Krzyżanowicach Mirosław Mularski, zastępca wójta

gminy Krzyżanowica Grzegorz
Swoboda, burmistrz Krzanowic
Andrzej Strzedulla oraz Beata
Łopocz – prezes Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach.
Inwestycja została realizowana w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.
Środki finansowe przeznaczyła na ten cel Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kosztach remontu i modernizacji partycypowała gmina Krzyżanowice
oraz Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach.
Całkowity koszt termomodernizacji i standaryzacji bu-

dernizacji w komisariacie policji
udało się również przebudować
część pomieszczeń oraz zaadaptować strych i piwnice, dzięki
czemu wygospodarowano nowe
pokoje. W „starym” komisariacie były dwie kondygnacje przeznaczone dla funkcjonariuszy,
natomiast po modernizacji są
cztery: piwnica, gdzie znajduje
się siłowania i szatnie, parter
z pomieszczeniami biurowymi
i dyżurką, pierwsze piętro gdzie
znajdują się biura oraz poddasze gdzie znajduje się sala odpraw dla służby patrolowej. Ponadto przeprowadzony został
remont garaży oraz pomieszczeń gospodarczych, wraz z terdynku wyniósł 1.085.000 złotych. moizolacją fundamentów buDodatkowo komisariat został dynku jak i głównego budynku.
wyposażony w sprzęt biurowy Zmianie uległo również ogrzei teleinformatyczny na kwotę wanie z węglowego na nowe
ekologiczne, spełniające najponad 200.000 zł.
W ramach prowadzonych nowsze standardy ochrony śroprac zmodernizowano pomiesz- dowiska, ogrzewanie gazowe.
(tb)
czenia biurowe i przeprowadzono remont dachu. W czasie mo-

Kolejna schetynówka w gminie

rewizyjnych i studzienek ściekowych; wykonanie konstrukcji drogi z betonu asfaltowego; zabudowanie krawężników
i obrzeży; wykonanie zjazdów
– Rozwój – tzw „Schetynówki” i ścieżki rowerowej oraz chodniw wysokości 405.344 zł.
ka (wzdłuż odcinka ul. PowstańZakres prac objął: roboty ców Śl.- 91,5 m); ustawienie znaprzygotowawcze, rozbiórkowe ków drogowych pionowych; wyi ziemne – demontaż istniejącej miana słupów energetycznych
nawierzchni, studzienek ścieko- i przełożenie linii kablowych.
(bg)
wych i rurociągu; wykonanie nowych kanałów z rur PCV, studni

Zakończono przebudowę ulic
Moniuszki i Powstańców Śląskich w Krzyżanowicach, łączących drogę krajową 45 z drogą
powiatową. Odbiór techniczny
miał miejsce 25 września br.
Inwestycja jest kontynuacją
pierwszego etapu przebudowy ul. Moniuszki, wykonanego
w roku ubiegłym.
Wykonawcą robót, wybra-

nym w przetargu nieograniczonym, było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie tego zadania
zgodnie z oferta wykonawcy to
879.996,49 zł. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność

GMINA KRZYŻANOWICE OTRZYMA

DOFINANSOWANIE NA DROGĘ
Gmina Krzyżanowice otrzyma dofinansowanie do przebudowy ul. Długiej w Zabełkowie.
To 85 proc. kosztów poniesionych na realizację tej inwestycji.
Wniosek o dofinansowanie rea-

Fundusz sołecki

rowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenie i Moniuszki (27.689,50 zł).
• Nowa Wioska – Utworzenie
parku rekreacyjno-rehabiliW dniach od 14 do 24 wrześ- • Owsiszcze – Wykonanie
tacyjnego przy świetlicy wiejchodnika przy ul. Wojska
nia odbyły się zebrania wiejskie
skiej (14.952,33 zł).
• Rudyszwałd – Zagospodadotyczące funduszu sołeckiego
Polskiego (26.664,99 zł).
lizacji projektu został pozytyw- gramu Operacyjnego Wojewódz- na rok 2016. Wysokość funduszu • Chałupki – Utwardzenie ulirowanie terenu sołeckiego
nie oceniony przez Zarząd Wo- twa Śląskiego na lata 2007-2013. określa się na podstawie liczby
cy spacerowej w Chałupkach
przy wiacie i placu zabaw
jewództwa Śląskiego. Źródłem
Dofinansowanie dostało 19 mieszkańców danej miejscowo(27.689,50 zł).
wraz z remontem wiaty sounijnej dotacji jest Europejski samorządów, 14 samorządów ści. Poniżej przedstawiamy in- • Tworków – Doposażenie plałeckiej (26.692,68 zł).
Funduszu Rozwoju Regionalne- umieszczono na liście rezer- westycje, które wskazali do recu zabaw przy przedszkolu • Bolesław – Remont świetgo w ramach Regionalnego Pro- wowej.
alizacji mieszkańcy poszczegól(14.689,50 zł), zakup traktorlicy wiejskiej polegający na
nych sołectw.
ka ogrodowego (13.000 zł).
wymianie stolarki okiennej
• Bieńkowice – Przebudowa • Roszków – Remont budynku
(II etap) oraz odświeżeniu
chodnika przy ul. Ogrodowej
sołeckiego znajdującego się
elewacji zewnętrznej budyn(27.689,50 zł).
na boisku (10.000 zł), częścioku (19.133,45 zł).
• Zabełków – Zagospoda(tb)
wa wymiana okien w świetlirowanie pobocza drogi ul.
cy wiejskiej (8.662,73 zł).
• Krzyżanowice – ZagospodaJ. Rymera (27.689,50 zł).
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XI sesja Ray Gminy Krzyżanowice
Działalność Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota
Na ostatniej sesji radni zapoznali się z działalnością LGD
Morawskie Wrota w okresie
2007-2015 oraz planami w nowym okresie do roku 2020.

Działalność LGD
2007-2015

Do 2015 roku na terenie gminy Krzyżanowice w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano 50
projektów, na które otrzymano
dofinansowanie w wysokości
1.762.229,14 zł. Beneficjentami
była gmina Krzyżanowice i jej
jednostki organizacyjne (np.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzyżanowicach), jak również
organizacje i stowarzyszenia
społeczne (KGW, OSP), parafie,
czy osoby prywatne. Na małe
projekty można było uzyskać
dofinansowanie od czterech
do trzydziestu tysięcy złotych.
Z programu dofinansowano takie projekty jak: Procesja konna i Zawody Sikawek Konnych
w Bieńkowicach, wystawę malarstwa Barbary Kasza „Pędzlem i farbą po LGD" oraz zajęcia
z przedszkolakami, gdzie każde
dziecko miało możliwość malowania obrazów na płótnie. Dofinansowano również publikacje
i monografie miejscowości gminy Krzyżanowice, (m.in. Sięgnij
do korzeni- monografia Tworkowa, Zabełków od pradziejów do
współczesności, Ocalić od zapomnienia- tradycje świąteczne,
Gmina Krzyżanowice- tradycja i współczesność, Bolesławwieś na polsko-czeskim pograniczu, Słowem i pieśnią, Roszków w poezji i fotografii). Oprócz
tzw. projektów miękkich zrealizowano również małe projekty
inwestycyjne np. odtworzenie
zabytkowego koła młyńskiego
w tworkowskim młynie, zagospodarowanie terenu wokół historycznego źródełka w Tworkowie, budowa placu zabaw

w Zabełkowie, budowa wiaty
przy kaplicy św. Urbana, budowa wiaty przy świetlicy w Owsiszczach, utworzenie plenerowego parku rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Krzyżanowicach.
Gmina Krzyżanowice uzyskała również dofinansowanie do
dużych projektów inwestycyjnych: zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice (rekonstrukcja deptaku – łącznik ulic
Głównej i Moniuszki), remont
i modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie, budowa budynku sportowo-rekreacyjnego
na boisku LKS w Bolesławiu.
Wyremontowano też świetlice
wiejskie w Owsiszczach i Roszkowie. Z programu PROW w ramach LGD Morawskie Wrota
skorzystali też przedsiębiorcy,
którzy aplikowali o środki na
zakup sprzętu oraz modernizację lokali i budynków w celu
poprawienia jakości działania.

Plany LGD 2015-2020

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota obejmuje obecnie obszar gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia,
Marklowice, Mszana. Jest na
etapie tworzenia nowej strategii rozwoju. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich obejmuje lata 2014 – 2020, ale w praktyce strategia obejmować będzie lata 2016 – 2023. 17 Lipca
stowarzyszenie złożyło wniosek
na tzw. okres przygotowawczy,
którego najważniejszym zadaniem jest przygotowanie nowej
strategii w oparciu o bardzo duży udział lokalnej społeczności.
Podjęto szereg działań przygotowawczych do stworzenia
jak najlepszego dokumentu,
uwzględniającego zdanie mieszkańców w kwestii zdefiniowania problemów, określenia głównych celów i sposobów ich realizacji. Mieszkańcy i rolnicy już
mogli się wypowiedzieć w an-

Nowe władze LGD
Morawskie Wrota
7 października br. w Mszanie odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota. Wybrano nowe władze stowarzyszenia tj. Zarządu,
Rady i Komisji Rewizyjnej. Dokonano zmian Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków,
dostosowując go do zmienionego statutu, również w statucie
wprowadzono zmiany, dostoso-

kiecie, podobna skierowana
będzie do przedsiębiorców. Od
stycznia br. spotyka się zespół
roboczy ds. strategii, który wytycza główne kierunki działań,
konsultuje ankiety, opracowuje
oraz omawia bieżące problemy
związane z tworzeniem strategii. Przeprowadzono także analizę SWOT (analiza mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń). Jest ona punktem wyjścia do kolejnych spotkań oraz
warsztatów z poszczególnymi
grupami społecznymi (rolnicy,
przedsiębiorcy, lokalni liderzy,
przedstawiciele lokalnej kultury, pomocy społecznej, młodzież). Na stronie internetowej
stowarzyszenia www.morawskie-wrota.pl można zapoznać
się na bieżąco z informacjami
o kolejnych działaniach LGD
Morawskie Wrota.

Podczas sesji radni
w głosowaniu tajnym
wybrali ławników.

• Ławnikami do Sądu Rejonowego w Raciborzu zostali: Rafał Herda (Zabełków), Krystyna Lamczyk (Tworków), Urszula
Wojtek(Tworków).
• Ławnikiem do Sądu Okręgowego w Gliwicach został
Leonard Fulneczek (Krzyżanowice).
• Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Rybniku do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy został Grzegorz
Klejnowski (Owsiszcze).

Uchwały podjęte na sesji
w sprawie:

• uchwalenia regulaminu wyboru ławników,
• wyboru ławników,
• określenia szczegółowych
warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłąprezes Zarządu (Gmina Godów)
• Bożena Amalio-Nowak –
Skarbnik (Gmina Gorzyce)
• Roman Bizoń – Członek Zarządu (Gmina Lubomia)
• Błażej Tatarczyk – Członek
Zarządu (Gmina Mszana)

wujące ten dokument do zmieRada Stowarzyszenia: Maniającego się prawa.
riusz Adamczyk (Gmina Godów), Maria Fibic (Gmina Lu15 października br. ukonsty- bomia), Izabela Grabiec-Kowol
tuował się Zarząd LGD Moraw- (Gmina Godów), Daniel Jakubskie Wrota
czyk (Gmina Gorzyce), Łukasz
• Zdzisław Ciapka – Prezes Jastrzębski (Gmina Lubomia),
Zarządu (Gmina Krzyża- Gabriela Jendrzejczyk (Gmina
nowice)
Krzyżanowice), Grażyna Mal• Piotr Galus – Wiceprezes Za- czyk (Gmina Gorzyce), Maria
rządu (Gmina Marklowice) Mitko (Gmina Mszana), Monika
• Tomasz Kasperuk – Wice- Rutkowska (Gmina Marklowice), Czesława Somerlik (Gmina
Marklowice), Grzegorz Utracki
(Gmina Krzyżanowice), Jacek
Wnuk (Gmina Mszana)
Komisja Rewizyjna: Zofia
Psota (Gmina Gorzyce), Eugeniusz Tomas (Gmina Godów),
Agata Wrożyna-Juszczak (Gmina Mszana).

•

•

•

•

•

czeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od
opłat jak również trybu ich
pobrania,
wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Krzyżanowice,
wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
stanowiącej własność Gminy
Krzyżanowice,
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyżanowice,
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyżanowice (tekst
jednolity),
zmiany Uchwały z dnia 29
stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
zadania pod nazwą „Moder-

•
•

•
•

nizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w
przedszkolu w Zabełkowie
przy ul. Rymera 7”,
zmian w budżecie gminy na
2015 rok,
zmiany Uchwały z dnia
22.12.2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020,
rozpatrzenia skargi na Wójta
Gminy Krzyżanowice,
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
pn. „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług
publicznych w gminie Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz
zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji projektu.
(tb)

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199, z późniejszymi zm.) oraz na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art.
46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r.
poz.1235, z późniejszymi zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Krzyżanowice Uchwały Nr 007.X.45.2015 z dnia 27.08.2015 r.,w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyżanowice oraz Uchwały Nr 0007.XI.54.2015 z dnia 29.09.2015r.,
zmieniającej Uchwałę Nr 0007.X.45.2015 z dnia 27.08.2015r., w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, polegać będzie na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – zmianie kategorii terenów w zakresie
kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego:
ustalenia przeznaczenia dla eksploatacji powierzchniowej użytków kopalnych
wraz z funkcjami obsługowymi i towarzyszącymi, ustalenia przeznaczenia
dla zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych.
Obszary objęte zmianą studium położone są odpowiednio w sołectwie Tworków i sołectwie Krzyżanowice oraz przedstawione są na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część Uchwały Nr 0007.X.45.2015 Rady
Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2015r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy
Krzyżanowice Nr 0007.XI.54.2015 z dnia 29.09.2015r., który jest do wglądu w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, w Referacie Gospodarki Przestrzennej,
pokój nr 10, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia
w prasie niniejszego ogłoszenia – w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 roku o podpisie elektronicznym, na adres siedziby Urzędu
Gminy w Krzyżanowicach:
Urząd Gminy Krzyżanowice, 47- 450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, e_
mail: ug@krzyżanowice.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer
ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany studium – Wójt Gminy Krzyżanowice,
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199, z późniejszymi zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, w
Referacie Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 10 i 14, codziennie w godzinach
pracy Urzędu, pod numerem telefonu: 32 419 40 50 wew. 141.

KRÓTKO
2 października
Zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda uczestniczył w inauguracji roku
akademickiego w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Raciborzu.
3 października
Zakończenie sezonu motorowego w Zabełkowie. Puchary i dyplomy dla wyróżnionych uczestników zlotu wręczyli sołtys Zabełkowa i zastępca wójta.
Zakończenie sezonu kajakowego – Zamykanie Granicznych Meandrów Odry.
4 października
Zastępca wójta uczestniczył w jubileuszu 25-lecia DFK Krzyżanowice.
6-7 października
XVI Kongres Gmin Wiejskich oraz Forum
Skarbników w Serocku. W Kongresie
uczestniczyli skarbnik Danuta Biczysko
i zastępca wójta Grzegorz Swoboda.
7 października
W Mszanie odbyło się pierwsze Walne
Zgromadzenie LGD Morawskie Wrota
w nowym składzie.
12 października
Dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek i dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach
Barbarą Somerla odebrały przyznany
gminie Krzyżanowice certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji. Wręczenie
certyfikatów odbyło się podczas gali V
edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji na Uniwersytecie
Wrocławskim.
14 października
Dzień Edukacji Narodowej – zastępca
wójta wziął udział w uroczystych apelach w ZSO w Tworkowie oraz w ZSP
w Owsiszczach.
14-15 października
W Katowicach odbyło się dwudniowe
Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, w którym udział wzięli Piotr Minkina (sołtys Owsiszcz), Andrzej Bulenda
(sołtys Tworkowa) oraz Marian Studnic
(sołtys Zabełkowa).
15 października
Zastępca wójta Grzegorz Swoboda
uczestniczył w kolejnym spotkaniu gospodarczym zorganizowanym przez
Konsulat Niemiecki w Opolu. W spotkani wzięli udział polscy i zagraniczni
inwestorzy.
16 października
W Centrum Kultury miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego Nagrody Wójta
otrzymali wyróżnieni dyrektorzy placówek oświatowych: Dariusz Krawczyk z ZSO Bieńkowice, Aleksandra
Wawoczny z ZSO Tworków, Agnieszka
Sedlaczek z ZSP Owsiszcze oraz Agata
Maciąg z Przedszkola w Chałupkach.
17 października
W sali narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach miała miejsce Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego, która
zgromadziła licznych uczestników. Uniwersytet prowadzony jest przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu.
23 października
W Centrum Kultury w Tworkowie miała miejsce Gminna Inauguracja Roku
Kulturalnego. Nagrodą Wójta w dziedzinie kultury został wyróżniony zespół
taneczny Tworkauer Eiche.
26 października
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach
odbyło się szkolenie dla rolników z naszej gminy zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
27 października
Urząd Gminy odwiedziła delegacja uczniów i nauczycieli z Magdeburga, którzy współpracują z ZSO w Tworkowie.
28 października
Zastępca wójta gminy uczestniczył w III
Międzynarodowej Gali Ziemi Raciborskiej oraz jubileuszu 25-lecia Izby Gospodarczej w Raciborzu. Podczas uroczystości nagrodę otrzymał wójt senior
Wilhelm Wolnik.
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SREBRNY JUBILEUSZ

mniejszości niemieckiej w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » W niedzielne popołudnie 4 października
w restauracji Staruszek mniejszość niemiecka świętowała
25-lecie istnienia. Sala wypełniła się po brzegi członkami DFK,
zarówno młodymi jak i starszymi. Uroczystość prowadził odchodzący z funkcji przewodniczącego Georg Latton wraz
z nowo wybranym Ditmarem
Wolfem. Podczas uroczystości
uhonorowano najaktywniejszych członków dyplomami, listami dziękczynnymi i kwiatami.
O program artystyczny zadbała nauczycielka języka niemieckiego ze szkoły z Krzyżanowic Gabriela Kupiec-Kwaśnica,
która z grupą dzieci przygotowała występ w postaci recytacji,
śpiewu i gry na instrumencie.
Na sali można było zobaczyć
wystawę zdjęć, prac ręcznych
oraz książek miejscowych autorów.
Kwiaty oraz podziękowania

KGW z Chałupek
świętowało jubileusz

z okazji 25-lecia na ręce przewodniczących wręczyli: zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda oraz przedstawiciele lokalnych organizacji.
W czasie obszernego sprawozdania z działalności DFK Przewodniczący Senior przypomniał
wiele spraw, m.in. o jesienno –
zimowych spotkaniach miłośniczek prac ręcznych, o licznym

udziale członków przy organizowaniu wszelakich imprez kulturalnych na terenie gminy i poza
nią, o wycieczkach rowerowych
do przygranicznych wsi Czech,
o bardzo udanych wycieczkach krajoznawczych w kraju
i do Czech, o wielu publikacjach
miejscowych autorów, o sobotnich kursach dla dzieci od 6 – 12
lat, oraz o cotygodniowych spotkaniach czwartkowych.
Niezwykle ciekawie i interesująco Georg Latton, odtwórca
pomnika Eichendorfa opowiadał o początkach jego tworzenia,
którego odsłonięcie nastąpiło 4
września 1994 roku w Raciborzu.
Przy kawie i ciepłym daniu
miło upłynęło niedzielne popołudnie, tym bardziej, że o oprawę muzyczną zadbał pan Bruno
Stuchły. Przewodniczący odchodzący jak i nowy podziękowali wszystkim obecnym i życzyli
kolejnych jubileuszy.
Gertruda Sycha

Chałupki: W czwartek, 15
października, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Chałupkach świętowały jubileusz
50-lecia swojej działalności. Jak
przystało na tradycje i obyczaje
w pierwszej kolejności członkinie koła dziękowały Bogu Ojcu za minione lata działalności
podczas Mszy świętej sprawo-

wanej przez ks. proboszcza Rafała Cudoka. Kapłan składając
życzenia gospodyniom podkreślił ich bezinteresowne zaangażowanie w życie wsi, pielęgnowanie tradycji i dzielenie się
swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Życzenia złożyły
również przedszkolaki wraz
z panią dyrektor.

Jubileusz parafii

LOURDES – Świadectwo Bernadetty

Krzyżanowice » Miesiąc
październik w szczególny sposób poświęcony jest Matce Boskiej Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Jest to
modlitwa, która poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic
za pośrednictwem Matki Bożej
kierowana jest do samego Pana Jezusa.
Podczas nabożeństwa różańcowego w niedzielę 25 października wierni zebrani w kościele Św. Anny w Krzyżanowicach
oprócz modlitwy mogli wspólnie
przeżywać przedstawienie ukazujące najważniejsze wydarzenia z życia świętej Bernadetty
z Lourdes.
11 lutego 1858 roku w leżącym u stóp Pirenejów Lourdes
czternastoletnia Bernadetta
miała wizję. W grocie za miastem ukazała się jej biała postać kobiety. Żyjąca w skrajnej
nędzy, niewykształcona, nie potrafiąca nawet dobrze mówić po
francusku dziewczynka nie wie,

dlaczego to właśnie jej objawiła
się ta postać i kim ona tak naprawdę jest. To niezwykłe wydarzenie powtarza się osiemnaście razy. Początkowa nieufność
ze strony zarówno najbliższych,
jak i mieszkańców miasta, także
duchowieństwa, pod wpływem
przemiany, jakiej doznała Bernadetta, stopniowo przeradza
się w kult maryjny, który zaczyna niepokoić miejscowe władze.
Na wieść o cudownych właściwościach wody wypływającej
z groty do Lourdes zaczynają

ciągnąć tłumy.
Nabożeństwo różańcowe
wzbogaciły pieśni wykonane
przez krzyżanowicki Chór św.
Anny. Zaśpiewała też solistka
Natalia Fichna, na trąbce zagrał Paweł Sycha.
W inscenizacji wystąpiły dzieci, młodzież i dorośli – grupa teatralna, którą tworzą mieszkańcy Krzyżanowic. Scenariusz do
przedstawienia napisała Maria
Rzeszut, a spektakl wyreżyserowała Agnieszka Tomas.
(tb)

„Kościół parafialny pw. św. Jadwigi usytuowany jest w samym
sercu wsi Bolesław, na pagórku,
który góruje nad domostwami
i nad otaczającym go cmentarzem, gdzie spoczywają jego budowniczowie oraz nasi przodkowie. Uroku dodaje mu okalający
go stary drzewostan, głos dzwonów i kurantów”.
Obchody 100-lecia erygowania
parafii Św. Jadwigi Ślaskiej w Bolesławiu odbyły się w niedzielę 11
października. Mszy św. przewodniczył bp Rudolf Pierskała.
Przed wybudowaniem kościoła wierni uczestniczyli we
wspólnych nabożeństwach
w małej kapliczce, która według
relacji starszych mieszkańców
i posiadanego dokumentu usytuowana była na obecnej posesji
pp. Malura. Z tego miejsca wyruszano na Msze św. do kościoła
parafialnego w Krzanowicach.
W 1710r. Bolesław został
przyłączony do parafii Piszcz
(dzisiaj terytorium Czech). Kiedy jednak droga do Piszcza została zamknięta, ludność Bole-

sławia postanowiła sama wybudować kościół. Zezwolenia
na budowę kaplicy udzielił arcybiskup Ołomuńca w dniu 09
marca 1873r. Natomiast Rząd
Królewski zezwolił na budowę
według projektu Slawika, dopiero 18 maja 1874r. Kamień wyjęty
ze starej kaplicy poświęcono 3
lipca 1874r. i w procesji przeniesiono go do miejsca, na którym
obecnie stoi kościół parafialny
– stał on się kamieniem węgielnym bolesławskiej świątyni. Budowę kościoła, a właściwie kaplicy, bo tylko na nią uzyskano
zgodę, ukończono po trzech latach, w 1877r. Ks. dziekan Antoni
Swoboda 15 września 1877r. za
zezwoleniem arcybiskupa poświęcił kościół-kaplicę. Od tego czasu można było odprawiać
Msze św. raz w miesiącu, w dowolnym dniu tygodnia. W niedzielę i święta odprawianie nabożeństw było zabronione, gdyż
oficjalnie Bolesław podlegał parafii w Piszczu. Taki stan rzeczy
jednak nie zadowalał bolesławian, którzy dążyli do powsta-

Dalsza część obchodów jubileuszu odbyła się w restauracji Pod zielonym dębem w Boguminie. Tam życzenia, kwiaty i prezenty składali na ręce
przewodniczącej koła Alicji
Kokot, liczni goście m.in.: wicewojewoda Gabriela Lenartowicz, poseł Henryk Siedlaczek,
przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek, sołtys Ryszard Chrobok, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji społecznych oraz koleżanki
z kół gospodyń wiejskich gminy
Krzyżanowice. W imieniu wójta
gminy życzenia oraz kosz kwiatów i czek na 600 zł przekazała
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek oraz pracownice Urzędu Gminy – kierownik referatu
gospodarki przestrzennej Anna
Krzykała i Aniela Cwik z referatu rolnictwa.
Jubileusz był okazją do podziękowania byłym przewodniczącym KGW paniom: Czesławie Amrozińskiej, Alicji Dawidowicz, Danucie Niewżoł, Róży Grabka.
W części artystycznej wystąpiły same „jubilatki”. Ogromne
brawa otrzymały za brawurowe
wykonanie piosenki „Być kobietą” i nie mniejszy aplauz za niekonwencjonalne przedstawienie bajki „Czerwony Kapturek”.
Biesiada, na której bawili się
zaproszeni goście i gospodynie
obchodzące jubileusz trwała do
wieczora.
(tb)
nia samodzielnej parafii.
W 1903r. powołano zarząd kaplicy, na czele którego stanął jako przewodniczący ks. Gebek,
zastępca – rolnik Józef Sloty,
rewident – zagrodnik Błażej
Fulneczek, pozostali członkowie: Józef Lassak – półrolnik
i Adolf Ottawa – półrolnik. Celem i zarazem wielkim trudnym
zadaniem było zbieranie środków i szukanie możliwości do
stworzenia probostwa. Podróżowali wielokrotnie w tej sprawie
i składali wizyty w wielu kościelnych i świeckich urzędach. Nieraz przyjmowani byli niegrzecznie, a czasami nawet wyszydzani, ponieważ panowało przekonanie, że nigdy Bolesław nie da
rady utrzymać proboszcza.
W latach 1909-1913 bolesławianie wybudowali plebanię,
spełniając jeden z warunków
umożliwiających powstanie
oddzielnej parafii prowadzonej przez własnego proboszcza. Po spełnieniu wszystkich
obowiązków majątkowych, dekretem erekcyjnym z dnia 21
lipca 1915r. książę arcybiskup
kardynał Leon von Skarbenski
podniósł kościół w Bolesławiu
do rangi kościoła farnego, a wioskę odłączoną od Piszcza do samodzielnej parafii.
Na wniosek zarządu kościoła w Bolesławiu, dnia 1 września 1916r. przybył pierwszy proboszcz – ks. Herman Hein, który
był duszpasterzem w Bolesławiu przez 37 lat, do 1953 roku.
Po nim proboszczami byli: ks.
Brunon Wollik, ks. Jan Gabryś,
ks. Tadeusz Bęś, a od roku 2000
ks. Henryk Wycisk. Dzisiaj parafia liczy 440 wiernych.
W 1932r. kościół pw. Trójcy
Przenajświętszej został rozbudowany w kształt krzyża. Otrzymał nowy główny ołtarz św. Jadwigi, który poświęcony został
16 października 1932r.
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MIŁOŚNICY OLDTIMERÓW

zakończyli sezon motorowy

Rajd rowerowy

W DESZCZOWEJ AURZE
Wydawać by się mogło, że pogoda rowerzystom nie sprzyjała, ale dla prawdziwych miłośników jednośladów deszcz i wiatr
to żadna przeszkoda. Na starcie
rajdu kończącego sezon rowerowy w gminie Krzyżanowice 26
września stanęło 60. cyklistów.
Rajd oficjalnie otworzył zastępca wójta Grzegorz Swoboda, podziękował uczestnikom, że mimo nie najlepszej pogody licznie
przybyli na imprezę.
Start zaplanowano przy Centrum Kultury w Tworkowie. Do
pokonania była 35-kilometro-

wa trasa: Tworków – Urbanek –
Owsiszcze – Hać – Píszcz – Chuchelna – Krzanowice – Borucin
– Bolesław – Hroza – Tworków
(wiata przy basenie). Po drodze,
na krótkim postoju między Chuchelną a Krzanowicami cykliści
pokrzepili się kołoczykami i gorącą herbatą. Na metę wszyscy
dotarli zmoknięci, ale w doskonałych humorach. Tam czekał
na wytrwałych rowerzystów gorący posiłek.
Rajd Rowerowy „Od juniora
do seniora” – zakończenie sezonu rowerowego w Gminie Krzy-

żanowice" został zorganizowany w ramach projektu „Rozwój
i uzupełnienie infrastruktury
turystycznej wzdłuż rzek Olza
i Odra”.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 20072013 „Przekraczamy granice”.
(tb)

Zabełków » Miłośnicy zabytkowych samochodów i motocykli zakończyli sezon motorowy. W sobotę 3 października
do Zabełkowa zjechała ponad
setka oldtimerów – 65 samochodów oraz 55 motocykli i moto-

rowerów –
ze Śląska,
Małopolski
i sąsiednich
miejscowości czeskich.
Przed południem
kolumna lśniących oldtimerów wyruszyła na trasę wzdłuż
meandrów Odry. Po drodze na
punktach kontrolnych rozegrano konkurencje sprawnościowe: rzut lassem czy łowienie
„rybek”. Po południu puchary
dla zwycięzców w konkurencjach sprawnościowych wręczyli przedstawiciele organizatorów zlotu – sołtys Marian
Studnic i zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda.
(tb)

Ostatni spływ kajakowy w sezonie
Bogumin/Zabełków » Przy
pięknej, słonecznej pogodzie
zakończył się sezon kajakowy
na Meandrach Odry. W sobotę, 3 października na przystani
w starym Boguminie spotkali
się polscy i czescy wodniacy, aby
ostatni raz w tym sezonie popłynąć przez meandry na metę do
Zabełkowa.

Maryjny Rajd Rowerowy
andry Odry wielkim, wykutym
z żelaza kluczem.
Niespełna siedmiokilometrowy odcinek Odry do Zabełkowa
pokonano bardzo szybko, mimo
niskiego stanu wody na rzece.
Były tylko dwie wywrotki i tylko
czwórka wodniaków skąpała się
w zimnej wodzie. Wszyscy dotarli na metę cali i zdrowi, choć nie-

Zanim spuszczono na rzekę
kajaki i wyruszono na wodny
szlak, wicestarosta Bogumina
Lumir Macura i zastępca wójta
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Swoboda oraz czescy wodniacy symbolicznie zamknęli Me-

którzy solidnie zmoczeni. W zajeździe Pod Kominkiem na wodniaków czekał gorący posiłek.
Tradycyjnie wodniakom pomagali przy transporcie i wyciąganiu kajaków strażacy z OSP
Chałupki i OSP Zabełków oraz
strażacy z Bogumina.
(tb)

Krzyżanowice » 11 października w niedzielne popołudnie
grupa 19 pielgrzymów rowerowych z parafii p.w. św. Anny z Krzyżanowic wyruszyła
spod swego kościoła parafialnego wraz z ks. dziekanem Jerzym Witeczkiem na II Maryjny
Rajd Rowerowy. Trasa biegła
od krzyżanowickiego kościoła
aż do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Piszczu. Pomimo niesprzyjającej pogody (niska temperatura i zimny wiatr) uczestnicy rajdu dzielnie pokonywali jego trasę, która
prowadziła pośród pól i przez
czeski las.
Po drodze można zauważyć
zawieszonych na drzewach 9
kapliczek, przedstawiających
popularne wizerunki Maryi
(m.in. Matka Boska Nieustającej Pomocy, Piekarska, Rudzka,

Pszowka i inne). Niektóre fragmenty trasy wymagały większego wysiłku i trzeba było je pokonać pieszo.
Malownicza trasa i bliski kontakt z naturą pomagają w relaksie oraz odpoczynku od codzienności. Zawsze na tej trasie
(oznaczonej na drzewach biało-niebieskimi barwami) można
spotkać sarny, myszołowy i dzikie gęsi, a zimą na polach rzepaku pasące się łabędzie. W ciągu
roku szlak ten przemierza wielu

mieszkańców pobliskich miejscowości w rekreacyjnych, jak
i religijnych celach. Atrakcją
dla wszystkich rowerzystów był
pomiar prędkości dokonywany przez szybkościomierz przy
ostrym zjeździe pod koniec trasy. Nasz rajd zakończył się krótkim nabożeństwem w sanktuarium w Piszczu.
Mamy nadzieję, że ten rajd
wpisze się na stałe w kalendarz
wydarzeń naszej parafii.
F.A.
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W HAMBURGU JEST TROCHĘ INACZEJ

Projekt „Młodzi tworzą teatr”
Chałupki » Uczniowie szkoły
w Chałupkach zaangażowali się
w projekt „Młodzi tworzą teatr”
w ramach programu „Działaj lokalnie”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest pan dr Janusz
Mokrosz – pracujący w szkole
jako historyk. Do projektu włączyli się uczniowie różnych klas:
zarówno podstawowej, jak i gimnazjum. Efektem końcowym będzie w listopadzie spektakl teatralny dotyczący legend i podań
regionu, na który zaproszeni zostaną m. in. mieszkańcy Chałupek, Zabełkowa i Rudyszwałdu.
Przewidziano warsztaty wyjazdowe w Katowicach i Chorzowie,
a w szkole warsztaty teatralne,
taneczne, plastyczne oraz zajęcia dotyczące radzenia sobie ze
stresem, a także spotkanie z pa-

nią Agnieszką Drobną – autorką
publikacji o gminie Krzyżanowice. W ramach projektu zaplanowane jest także zarejestrowanie
przedstawienia i udostępnienie
go w postaci płyt CD oraz stworzenie tablicy-kroniki.
19 października odbyło się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach spotkanie z autorką książek o Zabełkowie i laureatką tytułu Ślązaczka
Roku 2013 – panią Agnieszką
Drobną. Prelegentka podczas
spotkania z zaproszonymi gośćmi, uczniami szkoły i mieszkańcami poruszyła temat gwary,
niepowtarzalnych dla naszego
terenu regionalnych przysłów,
rymowanek, wyliczanek, pieśni
i legend. Opowiedziała o swoich
doświadczeniach związanych

ze zbieraniem materiałów do
swoich publikacji oraz odpowiedziała na szereg pytań słuchaczy. Przeczytała także kilka ze
swoich fraszek. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Młodzież tworzy teatr".
Marta Paszek
– ZSO Chałupki

Chałupki/Hamburg »
W dniach 05-09.10. 2015 r. brałam udział w wizycie studyjnej
w Hamburgu na zaproszenie
Goethe- Institut w Warszawie.
Tematem podróży było kształtowanie przyjaznej przestrzeni
do nauki i nauczania w szkole
oraz wspieranie partycypacji
szkolnej. Nasza szkoła została
zaproszona w związku z udziałem oraz otrzymanym wyróżnieniem w konkursie „Niemiecki
ma klasę”. Odwiedziliśmy trzy
szkoły, w tym gimnazjum, które jest tegorocznym laureatem
nagrody dla najlepszych szkół
w Niemczech.
System edukacyjny w Hamburgu jest nieco inny niż w pozostałych rejonach Nieiec. Powstają tam tzw. szkoły dzielnicowe, liczące nawet ponad 1000
uczniów, w których priorytetami
są: praca zespołowa zarówno
uczniów jak i nauczycieli, budowanie przyjaznej atmosfery
oraz wysokie kompetencje nauczycieli. Moje największe zainteresowanie wzbudził sposób
aranżacji budynków. Ogromne
przestrzenie są tam przygotowane w taki sposób, aby zapewnić uczniom sprzyjające warun-

ki do nauki, pracy samodzielnej,
zespołowej i rekreacji. Osiągnięto je organizując wiele miejsc,
w których uczniowie mogą
w spokoju i ciszy spotkać się
z rówieśnikami lub samodzielnie odrabiać zadania. Dzienny
plan zajęć jest podzielony na
bloki po 2-3 godziny, między którymi są 30 minutowe przerwy
i jedna ponad godzinna- obiadowa. Taka aranżacja wnętrza
budynków została opracowana
wspólnie z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Architekci
planując pomieszczenia wzięli
pod uwagę potrzeby tych trzech
grup użytkowników. Wydaje się
to o tyle ciekawe, że uwzględniono sugestie, dzięki którym nauczyciele, uczniowie i rodzice
czują się w szkole dobrze, mają swoje przestrzenie przeznaczone do pracy i wypoczynku.
Szkoły są na wskroś multikulturalne, skupiają uczniów różnych narodowości, mówiących
czasem nawet ponad trzydziestoma językami i dialektami,
o różnych wyznaniach religijnych. Każdy może znaleźć tam
miejsce dla siebie oraz wsparcie
pedagogów i rodziców. Bardzo
widoczna jest praca rodziców

na rzecz społeczności szkolnej,
którzy angażują się zarówno
w organizowanie uroczystości
i akcji szkolnych, jak i pomoc
w codziennych zwykłych działaniach. We wszystkich placówkach otrzymaliśmy informację,
że wyniki szkoły są uzależnione
od atmosfery, jaka w nich panuje. Uczniowie chcą się uczyć,
bo czują się ze szkołą związani
i za nią odpowiedzialni, nie odczuwają zupełnie stresu związanego z nauką. Myślę, że jest to
bardzo interesujące podejście,
które warto zaszczepić na naszym gruncie.
Mimo wielu rozbieżności łączy nasze i niemieckie szkoły
jedno: pracujemy dla dobra uczniów przy współpracy z rodzicami i chcemy, aby nasze dzieci
miały zapewniony jak najlepszy
start w przyszłość.
Biorąc przykład z dobrych
praktyk na pewno będziemy się
starali niektóre pomysły zrealizować w naszej szkole, chociażby angażując intensywniej uczniów w pracę zespołową, która
przynosi o wiele większe efekty
niż praca indywidualna.
Barbara Tomczyk

PYSZNY DZIEŃ KARTOFLA
w ZSO Tworków
We wrześniu w naszej szkole
powstało Szkolne Koło Charytatywne, które ma na celu prowadzenie inicjatyw uczących dzieci
i młodzież empatii i pomocy bliźniemu. Do koła należą aktywni uczniowie z klas IV-VI oraz
gimnazjum. Opiekunami koła
zostały panie Ewelina Miensopust oraz Emilia Machowska.
Naszą pierwszą inicjatywą było zorganizowanie „Dnia Kartofla”, z którego dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
Przygotowania rozpoczęliśmy już wcześniej, robiąc ozdoby z ziemniaków, którymi przystroiliśmy naszą szkołę oraz gazetkę informującą o zaletach
jedzenia ziemniaków. Dziew-

czyny zajęły się kulinarna częścią, gotując duży gar kompotu
jabłkowego, którym częstowaliśmy uczniów. Chłopcy natomiast wymyślili gry sprawnościowe z wykorzystaniem ziemniaków. Chcemy tutaj wspomnieć i podziękować rodzicom
za ich wkład i pomoc w przygotowaniu potraw i kanapek.
Na przerwach na dzieci czekały liczne atrakcje, można było
tańczyć zumbę w takt muzyki,
która wprowadzała nas w miły
nastrój. Młodsze dzieci malowały kolorowanki o ziemniaku,
a także bawiły się pieczątkami
zrobionymi z tego wyjątkowego
warzywa. Chętni mogli zabawić
się w rzut ziemniakiem do kosza czy turlanie go slalomem do

mety. Jednak największym powodzeniem cieszyło się stoisko
z pysznościami, które znikały
w mgnieniu oka. Była degustacja frytek, pieczonych ziemniaków, sałatki ziemniaczanej, kanapek wegetariańskich do tego
domowy kompot oraz cukierki
marcepanowe „kartofelki”, które zrobiły największą furorę. Był
to bardzo wesoły i pełen wrażeń
dzień, cieszyliśmy się gdy inni
uczniowie i nauczyciele włączyli się w naszą akcję. Dzięki temu udało nam się zebrać 290
zł i bardzo to doceniliśmy, bo
wiemy ile trzeba włożyć wysiłku aby coś osiągnąć.
Szkolne Koło Charytatywne
ZSO Tworków

Pierwszy Kartoffelfest
Owsiszcze » 03.10.2015 r.
odbył się przy świetlicy Kartoffelfest zorganizowany przez
pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach i Radę Rodziców. Chętni rodzice jak zawsze pomogli
zorganizować imprezę szkolno-przedszkolną. Mamy przygotowały kawę i ciasto oraz
różne pyszności wykonane
z ziemniaków podarowanych
przez państwa Kaszny. Były to
placki ziemniaczane, zapiekane ziemniaki z farszem, zapiekanka ziemniaczana, zupa „kartoflona”, frytki oraz 6 rodzajów
kartoffelsalatu. Do nabycia była
również kiełbaska z grilla. Przy
stoiskach stali nasi niezawodni
rodzice i babcie. Aby uatrakcyjnić czas naszym dzieciom nauczyciele zorganizowali zawody drużynowe z ziemniakiem
w roli głównej, liczyła się spraw-

ność i technika wykonywania
zadania, wiek nie miał znaczenia. Na koniec wszyscy otrzymali słodkości i baloniki. Imprezę nagłaśniał nasz niezawodny
DJ- Andrzej Fojcik. Dzieci resztę wieczoru spędziły na zabawie i tańcach aż do utraty sił,
jednakże najbardziej królowała
zumba, która sprawia dzieciom

wiele radości. Nasz pierwszy
szkolno-przedszkolny Kartoffelfest można zaliczyć do udanych,
gdyż wszyscy byli zadowoleni
i najedzeni. Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim
rodzicom i babciom za pomoc
i za zaangażowanie, cieszymy
się, że możemy na Was liczyć.
Info: ZSP Owsiszcze
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Mini Playback Show
Owsiszcze » II Mini PlayI miejsce zdobyli ex aequo Niback Show, zorganizowany cola Sbeczka z klasy III oraz koprzez Annę Mróz, opiekun- lorowe trio z klasy II: Julia Lakę Małego Samorządu, odbył sak, Martyna Michna i Patrycja
się w poniedziałek 12 października. Dzieci przygotowywały się do niego 3 tygodnie, właśnie wtedy obmyślały jaką piosenkę sobie
wybrać, jakie kroki do niej
stworzyć i jaki strój sobie
uszyć bądź przygotować.
Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego po raz kolejny zaskoczyły nas swoją
kreatywnością i talentem,
zarówno tanecznym jak
i scenicznym.

Dzień Marchewki

w Przedszkolu

Krzyżanowice » Koniec
września w Przedszkolu
w Krzyżanowicach był czasem
spotkania przedszkolaków z koleżankami i kolegami – uczniami klasy pierwszej miejscowej
szkoły, niedawnymi jeszcze
przedszkolakami.
Przedszkolaki z grupy „Starszaków” wraz ze swoją wychowawczynią – panią Gabrysią,
przy czynnej współpracy pozostałych grup oraz pań Jolanty
i Edyty zorganizowały Dzień
Marchewki, do udziału w którym zaprosili swoich starszych
kolegów i koleżanki z klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej
w Krzyżanowicach, wraz z ich
wychowawczynią panią Danutą.
Całość spotkania przebiegała
w radosnej, zdrowej atmosferze. Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach poszerzających
i systematyzujących ich wiedzę.
Mogły się wykazać zręcznoś-

cią, zwinnością i pomysłowością. Uczestniczyły w zabawach
z elementem współzawodnictwa oraz zabawach integracyjnych i ruchowych.
Na koniec spotkania wszystkich czekał zdrowy, smaczny
poczęstunek w postaci sałatki,
soku oraz ciasta, które przygo-

Błaszczok. II miejsce zdobyła
Natalia Trzepak z klasy III, a III
miejsce kolejne trio w składzie
Hanna Wolek kl. III, Magdalena Fojcik kl. I i Zofia Wolek kl.
I. Każde dziecko otrzymało
dyplom i słodki upominek
za udział w Mini Playback
Show, a nagrodzeni za pierwsze trzy miejsca otrzymali dyplom, mazaki, wafelek i krówki. Wszystkie dzieci przygotowały się wzorowo do występu
i zostały nagrodzone gromkimi brawami przez publiczność,
którą byli rodzice i dziadkowie.
Info: ZSP Owsiszcze
towały Panie z przedszkolnej
kuchni. Wszystko oczywiście
z marchewki, która była główną
„bohaterką” naszego spotkania.
Spotkanie pozwoliło na realizację wielu celów, z czego na
wymienienie zasługuje „Czas
wspaniałej zabawy dla dzieci –
integracja” oraz „Kształtowanie
nawyków prozdrowotnych poprzez zabawę oraz stwarzanie
sytuacji aktywizujących myślenie”. Dzieci zaś same odkryły, że
zamiast cukierka można schrupać równie słodką marchewkę,
a o wiele zdrowszą.

Tworków » 6 października
w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Tworkowie obchodziliśmy Dzień Języków Obcych.
Szkoła barwnie zamieniła się
w reprezentantów poszczególnych krajów europejskich. Z tej
okazji odbyły się ciekawe zajęcia, działania.
Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie mogli zobaczyć prezentację dotyczącą
najważniejszych faktów związanych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Poznali podział na państwa, ich stolice,
flagi, symbole, świętych patronów, ich historię i datę świąteczną. Następnie uczniowie
przygotowali wystawę dotyczącą każdego państwa. Wykonali
flagi z kuleczek bibuły, wydzieranką ozdobili symbole oraz pokolorowali napisy i świętych.
Wystawę można zobaczyć na
ścianach szkolnego korytarza.
Zaś germaniści przygotowali
kącik niemiecki, gdzie uczniowie przeglądali książki niemieckie, prasę, ulotki. Odbyła
się także audycja radiowa pt:
„Dlaczego warto się uczyć języków obcych”. Na przerwach

ze szkolnego radiowęzła rozbrzmiewała muzyka niemiecka i angielska. W trakcie lekcji uczniowie odkrywali Niemcy poprzez gry planszowe, zabawy integracyjne oraz prace
plastyczne. Zagadnienia realioznawcze nie są dla nich nowością. W bibliotece szkolnej
uczniowie wypożyczali książki niemieckie, stosując zwroty
właśnie w tym języku.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w trakcie
zajęć używali zwrotów, wyrażeń w innych językach co było
wielkim zaskoczeniem dla uczniów. Używane przez nauczy-

cieli języki obce to: niemiecki,
angielski, czeski, łaciński, rosyjski. Tym sposobem wprowadziliśmy metodą CLIL wielojęzyczność na lekcjach. Został także utworzony słownik
wielojęzyczny z zakresu chemii i biologii.
Podsumowany także został
konkurs fotograficzny „Schwarz,
rot, gelb”. Zwycięzcy tego konkursu zostaną podani do wiadomości na apelu z okazji Dnia
Nauczyciela. Prace konkursowe
można zobaczyć na parterze naszej szkoły. Językowcy dziękują
za świetną zabawę.
D. Janoch

Info: Przedszkole
w Krzyżanowicach

Forum nauczycieli

języka niemieckiego

Tworków » 29 września 2015
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie odbyło się
forum nauczycieli języka niemieckiego Gminy Krzyżanowice. Na wstępie pani Danuta
Janoch podzieliła się wiedzą
i doświadczeniem z odbytego
seminarium w Berlinie pt ”DeutschlandBilder” zorganizowanego przez Goethe-Institut oraz

przedstawiła sposób ubiegania
się o dofinansowanie na wyjazd
zagraniczny. W dalszej części
nauczyciele w sposób warsztatowy podawali pomysły na zorganizowanie Dnia Języków Obcych, zostały także skonsultowane podręczniki do nauki języka niemieckiego oraz do języka
mniejszości narodowej obowiązujące na terenie naszej gminy.
Po części oficjalnej w miłej atmosferze odbyły się luźne rozmowy uczestników, wymiana
doświadczeń oraz plan dalszej
współpracy. Nauczcyiele ustalili,
iż następne spotkanie odbędzie
się w ZSO Krzyżanowice.
Info: ZSO Tworków
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Młodzi piłkarze z Tworkowa

ROSZKÓW VS ROSZKÓW
Roszków » 27 września na
boisku w Roszkowie rozegrano
mecz piłki nożnej. Został zorganizowany w celu oficjalnego otwarcia szatni i boiska w Roszkowie, które 1 czerwca 2015 r.
zostało przejęte przez sołectwo.
Rywalizowały ze sobą dru-

żyny: OSP Roszków i Sołectwo
Roszków.
Sama gra piłkarzy dostarczyła wielu emocji. Podczas meczu
prowadzony był żywiołowy doping kibiców obu drużyn, dzięki temu zawodnikom udało się
zdobyć wiele bramek.

ZACZYTANI

Po wielu emocjach wygrali zawodnicy Sołectwa, choć
w rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy OSP.
Po meczu zostały wręczone
puchary. Już są plany na organizację meczu w przyszłym roku.
Mirela Bugdol

Najlepszymi czytelnikami
zostali

w kat. 3 – 7 lat
• I miejsce Karolina Pękała
• II miejsce Dominik Pękała
• III miejsce Paweł Tomas
w kat 8 – 12 lat
• I miejsce Laura Malcharek
• II miejsce Alicja Bilik
• III miejsce Magda Grzegorczyk
w kat powyżej 13 lat
• I miejsce Karolina Sladek
• II miejsce Natalia Miller
• III miejsce Karolina Kowacz

Chałupki » Tak można nazwać tych, którzy wzięli udział
w wakacyjnym konkursie czytelniczym „Książka moim przyjacielem” zorganizowanym przez
Filię Biblioteczną w Chałupkach. Konkurs trwał od lipca
do września, odbył się w ramach

zajęć „Wakacje bez używek”,
które od kilku lat organizowane są przy współudziale świetlic
z Chałupek i Rudyszwałdu. Każdy chętny mógł się przyłączyć
do zabawy, aby zmierzyć się „na
książki” z innymi czytelnikami
biblioteki w Chałupkach.

Biblioteka przyłączyła się
także do ogólnopolskiej akcji
„Czytam sobie w bibliotece” promującej czytelnictwo. Najmłodszym czytelnikom filii w Chałupkach zostały rozdane dyplomy
sukcesu, książki i drobne upominki. Ma to na celu zachęcić
dzieci i rodziców do korzystania ze zbiorów biblioteki, po to
aby szlifować u najmłodszych
samodzielne czytanie.
Wszystkie nagrody jakie zostały rozdane podczas cyklu zajęć „Wakacje bez używek” zostały sfinansowane ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
P. S.

Młodzi szachiści z Tworkowa w Czechach
Szachiści z Tworkowa rozpoczęli sezon szachowy na zawodach w Czechach. 11-osobowa grupa w składzie: Rafał
Bulenda, Kamil Tlon, Michał
Tlon, Szymon Wojtaszek, Nikodem Kalisz, Grzegorz Wojtek,
Jakub Kogut, Dominik Więcek,
Mateusz Starostka, Wojtek Zygar i Sarah Malcharek szlifowała swoje umiejętności szachowe
w Czechach. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim, 9
rund po 15 minut. W silnie obsadzonym turnieju najlepiej
z Tworkowa spisał się Rafał
Bulenda, który zajął w swojej
kategorii wiekowej 4 miejsce.
Miejmy nadzieję, że zdobyte doświadczenie zaowocuje w przyszłości!
Opiekun: Jeziorski Piotr

Pawłów/Tworków » We wtorek 13 października br. w hali
sportowej w Pawłowie odbył się
turniej piłkarski „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”. Z powodu niesprzyjającej
aury impreza odbyła się w hali. W zawodach w kategorii U-8
grały dziewczyny i chłopcy 6-cio
i 7-letnie. Startowało 5 drużyn.
Dobrze w turnieju zaprezentowali się uczniowie z SP w Tworkowie. Drużyna złożona z uczniów z klasy 1 i 2b w składzie:
Arkadiusz Strzelczyk, Martin
Cwik, Kevin Krzykała, Kamil

Miensopust, Paweł Johann, Pełka zajęła II miejsce w powieBartek Chudecki, Seweryn Ja- cie raciborskim.
Opiekun: Piotr Jeziorski
nosz, Marcel Klimaszka, Bartosz Kretek, Olaf Michna i Karol

URODZINY
Kubusia

Puchatka
Zabełków » W czwartek 15
października dzieci z Przedszkola w Zabełkowie świętowały 89 urodziny Kubusia Puchatka. Już od rana wszystkie
sale zajęć witał „puchatkowy”
wystrój- mnóstwo balonów oraz
portretów przyjaciół Stumilowego Lasu. Dzieci mogły choć
na jeden dzień
przenieść się
w krainę bajek i opowiadań, mając
na sobie ubrania w kolorze
czerwono-żółtym i opaski ze
swoim ulubionym bohaterem. Podczas
urodzin nie moce, do których
gło zabraknąć
dołączył przywspólnych zajaciel Kububaw, konkurensia czyli Tygrysek. Dla jubilata
cji oraz rozwiązywania zaga- i jego przyjaciół został również
dek. Były również śpiewy i tań- przygotowany przepyszny tort

EUROPEJSKI DZIEŃ

Przywracania Czynności Serca
Bieńkowice » „Jeden, jeden, dwa i zielona słuchawka”
– ten króciutki wierszyk znają
już wszyscy uczniowie naszej
szkoły. Poznali go dzięki akcji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach której szkoła została wyposażona
w fantomy do ćwiczeń, a nauczyciele przeszli szkolenie,
jak pierwszej pomocy uczyć
najmłodszych.
Umiejętności zdobyte na zajęciach zostały wykorzystane
przez uczniów podczas piątkowej akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w ramach
której próbowaliśmy wspólnie
pobić rekord w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak
największą ilość osób.
16 października – podczas
Europejskiego Dnia Przywra-

cania Czynności Serca – chcieliśmy pokazać, że nasze dzieci
już od pierwszej klasy uczą się
podstawowych czynności ratujących życie, czyli uciśnięć

wykonany przez babcię Lenki panią Hildegardę. „Puchatkowy” dzień obfitował w wiele
atrakcji i na długo pozostanie
w pamięci dzieci.
Info: Przedszkole Zabełków
i wdechów na fantomach przekazanych przez WOŚP.
W naszej szkole w akcji czynny udział wzięły 84 osoby: uczniowie i nauczyciele. Warto
podkreślić, że 42 uczniów reprezentowało klasy I-III szkoły podstawowej. Najmłodsi bez
zahamowań podchodzili do fantomu i wykonywali uciśnięcia
i oddechy ratownicze. Nawet
ci niezdecydowani przełamywali nieśmiałość i przyłączali
się do akcji.
Podczas obchodów Europejskiego Dnia Przywracania
Czynności Serca w szkole odbyły się także pokazy udzielania pierwszej pomocy. W rolę
instruktora wcieliła się Adrianna Popela, która od kilku lat reprezentuje szkołę w konkursach
pierwszej pomocy.
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest umiejętność
udzielania pierwszej pomocy,
w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mamy nadzieję,
że Orkiestrze uda się pobić rekord – także dzięki nam, i że
w następnej takiej akcji weźmie
udział jeszcze więcej uczniów.
Info: ZSO Bieńkowice
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Zakończył się sezon lotowy gołębi
• Józef Paskuda – III przodownik
• Lucjan Tlon – najlepszy samiec lotów gołębi starych
w 2015
• Andrzej Cimała – najlepsza
samica w 2015
• Andrzej i Janusz Cimała – najlepszy roczny gołąb
w 2015
• Andrzej Cimała – najlepsze
serie z lotów dalekodystansowych w 2015
• Andrzej i Janusz Cimała –
najlepszy młody gołąb w 2015
• Marian Sigmund – najlepszy
roczny gołąb z lotu z Demmin 2015

SAMSTAGKURS
Krzyżanowice » Od jesieni
2015 roku w DFK Krzyżanowice realizowany jest kurs sobotni, który jest projektem Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Celem tego projektu jest
stworzenie dzieciom w wieku
od 6 do 12 lat warunków do posługiwania się, a co za tym idzie
uczenia się języka niemieckiego
podczas wspólnych spotkań pod
okiem nauczyciela- Anny Nowak. Dzięki tym zajęciom dzieci
mają szansę poznawać kulturę
i tradycję Niemiec. Zajęcia te
różnią się od typowych „tablicowych” zajęć szkolnych i są
swoistymi spotkaniami z językiem niemieckim, podczas których dzieci majsterkują, rysu-

ją, śpiewają piosenki, recytują
wiersze, tańczą, bawią się. Na
rok szkolny przypadają dwa semestry kursu sobotniego, z których każdy składa się z 10 spotkań mających miejsce w sobotnie przedpołudnia i obejmujących każdorazowo 2,5 godziny
wraz z przerwą. Rodzice z gminy Krzyżanowice chętnie wysyłają swoje pociechy na Samstagskurs, czego najlepszym
dowodem jest coroczna duża
liczebność grup oraz ochocze
uczestnictwo i zaangażowanie
rodziców. Dzięki dużej kreatywności w tak ważnej dla istnienia
Mniejszości Niemieckiej pracy
razem tworzymy miły i przyjemne czas w sobotnie popołudnie.
Info: DFK Krzyżanowice

Tworków » W sobotę, 17 października, hodowcy gołębi pocztowych zrzeszeni w tworkowskiej sekcji uroczyście zakończył i podsumował mijający sezon lotów gołębi.
Podczas spotkania jakie odbyło w siedzibie na Hanowcu
hodowcom, których „podopieczni” osiągnęli najlepsze wyniki,
rozdano puchary, które wręczali prezes zarządu oddziału
PZHGP w Raciborzu Stanisław
Bachryj i sołtys Tworkowa Andrzej Bulenda.
Pamiątkowe statuetki otrzymali najstarsi hodowcy sekcji
80-letni Paweł Krzyżok i 79-let-

ni Henryk Białdyga, statuetkę
otrzymał też najmłodszy hodowca – 13-letni Kacper Organiściak.
Po części oficjalnej, przy kawie i kołaczu, a potem przy porcji pieczonego prosiaka, rozmawiano o minionym sezonie i planowano następny.

• Paweł Barcz – I przodownik
• Marcin Nowak – II przodownik
• Marian Warzeszka – III przodownik

Gołębie młode
• Andrzej i Janusz Cimała –
mistrz Sekcji Tworków
• Tandem Franciszek Wochnik
Wyniki
i Marcin Prochaska – I wicemistrz
współzawodnictwa
• Marian Warzeszka – II wiGołębie dorosłe
• Andrzej i Janusz Cimała –
cemistrz
• Marcin Nowak – I przodowmistrz Sekcji Tworków
nik
• Franciszek Wochnik i Marcin Prochaska – I wicemistrz • Marcin Prochaska – II przodownik
• Lucjan Tlon – II wicemistrz

Wyniki współzawodnictwa
w PZHGP Oddział Racibórz
– hodowcy z sekcji Tworków
• Mistrz Oddziału Racibórz
(gołębie dorosłe) Andrzej
i Janusz Cimała
• Mistrz Oddziału Racibórz
(gołębie młode) Andrzej i Janusz Cimała
• 2 przodownik – Marcin Nowak
• 5 przodownik – Marian Warzeszka
• 6 przodownik – Franciszek
Wochnik
• 16 przodownik – Józef Paskuda
(tb)

Elżbieta Dzikowska

w gminie Krzyżanowice
To był prawdziwy turystyczny maraton. Elżbieta Dzikowska, gość specjalny Wiatraków,
przyjechała do Raciborza nie
tylko podzielić się wieczorem
wrażeniami z podróży do Chin,
ale także zebrać materiały do
planowanej książki o najciekawszych miejscach w Polsce.
Na zaproszenie władz gminy
Krzyżanowice gościła również
na naszym pograniczu.
– To świetna okazja, by pokazać atrakcje naszego powiatu
– mówi Dawid Wacławczyk, or-

ganizator Wiatraków, którego
w zorganizowaniu podróży Elżbiety Dzikowskiej po naszych
okolicach wsparł Racibórz oraz
gminy Krzyżanowice i Kuźnia
Raciborska. Rolę przewodnika
wziął na siebie Grzegorz Wawoczny, redaktor naczelny NaszRaciborz.pl. Byliśmy w Chałupkach – na moście cesarza
Franciszka Józefa, na Meandrach i w zamku, gdzie zaserwowano świetny placek po czesku i morawskie wino z beczki. Potem były Krzyżanowice

Kartoffelfest jest fajny

z pałacem Lichnowskich i Twor- zwiedzania gminy Krzyżanoków z kościołem świętych Pio- wice kuźnia Sochów w Bieńkotra i Pawła, zamkiem oraz mły- wicach.
(opr. red.)
nem rodziny Pawlik, a na koniec

Uśmiech w Mam Talent
W ósmej edycji programu
„Mam Talent” wystąpił zespół
taneczny Uśmiech z Tworkowa, którego choreografką jest
Ilona Świerczek. Dziewczęta
zaprezentowały się w układzie
„Cyrk”. Za ten układ sceniczny
seniorki zdobyły srebrny me-

dal na X Mistrzostwach Europy
Mażoretek 2015.
Jurorzy ocenili uśmiechnięte dziewczęta pozytywnie na
3 x TAK.
Życzymy Uśmiechowi powodzenia!

Krzyżanowickie Gminne Wieści
Rudyszwałd » Smaczne potrawy z ziemniaków, pieczenie
kiełbasek przy ognisku i dobra
zabawa to właśnie jest Kartoffelfest w Rudyszwałdzie.
3 października mieszkańcy
bawili się podczas Kartoffelfestu, który zorganizowały organizacje społeczne DFK, OSP
i KGW. Pod wiatą przy przedszkolu zrobiło się gwarno i kolorowo. Pogoda oraz humory
dopisały. Jak na Kartoffelfest
przystało bufet zaopatrzony był
w różne potrawy z kartofli: prze-

de wszystkim placki ziemniaczane i frytki oraz babka ziemniaczana, ale także makówki,
kołacz ze śliwkami i zupa z dyni
Można też było zobaczyć wystawę prac dzieci ze świetlicy.
Były tam różne figurki wykonane z warzyw jesiennych czyli ziemniaków, kukurydzy, dyni.
Kartoflaną imprezę rozpoczął mecz piki nożnej, a zakończyła zabawa taneczna.
(tb)
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Gminne zawody piłki nożnej

CHŁOPCÓW GIMNAZJUM
Międzynarodowa Olimpiada

Drugie miejsce zajął Tworków,
dzięki zwycięstwu nad Krzyżanowicami. Wygrała drużyna
z Chałupek dzięki większej liczba strzelonych bramek.

Wyniki:

1. Krzyżanowice – Bieńkowice 2:0
2. Chałupki – Tworków 1:0
Tworków » W czwartek 15 żyny składały się z 6 zawodni- wyrównany! Pomimo 3-godzin- 3. Bieńkowice – Tworków 1:3
października odbyły się na Or- ków, plus rezerwowi. Grano sy- nej rywalizacji o zwycięstwie 4. Krzyżanowice – Chałupki 2:1
liku w Tworkowie zawody piłki stemem „każdy z każdym”. Me- decydowały pojedyncze bram- 5. Bieńkowice – Chałupki 1:3
nożnej. Grali chłopcy z gimna- cze trwały 2 x 12 minut.
ki. Trzy drużyny zgromadziły 6. Krzyżanowice – Tworków 0:1
zjów gminy Krzyżanowice. DruPoziom okazał się być bardzo na swoim koncie po 6 punktów.
Piotr Jeziorski

Sportowa w Czechach
Piszcz » We wtorek 6.10.2015r.
odbyła się IX Międzynarodowa
Olimpiada Sportowa zaprzyjaźnionych czeskich gmin: Hać,
Piszcz, Szylerzowice i polskiej
gminy Krzyżanowice. Uczniowie szkół rywalizowali między
sobą w różnorodnych i ciekawych dyscyplinach sportowych.
Pierwsza taka olimpiada odbyła
się 2007 roku również w Piszczu.
Rozgrywki sportowe, przy
pięknej słonecznej pogodzie odbyły się na nowym kompleksie
boisk, wybudowanym przy basenie w czeskim Piszczu. W pierwszej części zawodów rywalizowano w grze „ringo” oraz piłce
nożnej. Druga część zawodów
odbyła się na strzelnicy, stadionie i w pobliskim lesie. Był to
bieg przez około 2 km, w którym uczniowie musieli wykonywać takie zadania jak: czołganie,
strzelanie z wiatrówki, labirynt,
układanie puzzli, pierwsza pomoc, wiązanie węzłów, szukanie
„buziek“ oraz dopasowanie nazw
drzew do obrazków.
W sumie w olimpiadzie udział
wzięło 64 uczniów i 4 nauczycieli. Reprezentacja każdej gminy składała się z 4 chłopów i 4
dziewczyn z rocznika 2000 i 2001
oraz z 4 chłopców i 4 dziewczyn
z rocznika 2002 i młodsi. Na zakończenie najlepsi otrzymali

medale i dyplomy a drużyny
puchary. Gmina Krzyżanowice reprezentowana przez uczniów z Tworkowa w klasyfikacji
drużynowej zajęła II miejsce.
Wygrali gospodarze. W Czechach, jak ktoś zajmuje miejsce tuż za podium mówi się że
zdobył: „bramborovou medali”,
czyli „kartoflowy medal”. Więc
czwarte miejsca nagrodzone zostały kartoflami!
Po wręczeniu pucharów symboliczną pałeczkę sztafetową
przekazano na ręce dyrektora szkoły z Szylerzowic, gdzie
w 2016 roku odbędzie się kolejna
dziesiąta już Olimpiada Sportowa zaprzyjaźnionych gmin Hać,
Piszcz, Szylerzowice i gminy
Krzyżanowice.
Gminę Krzyżanowice w tym
roku reprezentowali uczniowie
z Tworkowa. Z klasy trzeciej gimnazjum David Buba, Rafał Bulenda, Marta Czuraj, Sandra Kuczaty, Daniel Miensopust i Janek
Wierczek, z klasy drugiej gimnazjum Julia Krzykała, a z klasy pierwszej gimnazjum Patryk
Drobny, Bartek Graca, Szymon
Wojtaszek, Rafał Drajok, Natalia
Konieczny, Cassandra Hołomek,
Viktoria Cwik i Klaudia Pietrasz.
Opiekunami byli Piotr Jeziorski
i Katarzyna Skrzypek.
Piotr Jeziorski

Gminne zawody
w biegach przełajowych

Tworków » Ponad setka uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Krzyżanowice
wystartowała w sztafetowych
biegach przełajowych w czwartek 1 października. Organizowane co roku zawody odbyły się
w Tworkowie. Linia startu i mety znajdowała się w parku przy
źródełku, a trasa biegła wokół
stawu Trzeciok.

Wyniki

Chłopcy – gimnazjum (1000 m)
1. Tworków
2. Bieńkowice

Chałupki
Krzyżanowice

Tworków

Miejsce

Bieńkowice

Bilans

Bramki

Punkty

Bieńkowice

Krzyżanowice

Tworków

Chałupki

#

I

+2

5:3

6

3:1

1:2

1:0

#

Chałupki

II

+2

4:2

6

3:1

1:0

#

0:1

Tworków

III

+2

4:2

6

2:0

#

0:1

2:1

Krzyżanowice

IV

-6

2:8

0

#

0:2

1:3

1:3

Bieńkowice

Dziewczęta – szkoła podstawowa (800 m)
1. Krzyżanowice
2. Zabełków
3. Bieńkowice
4. Tworków
5. Chałupki

Składy drużyn
ZSO Bieńkowice
Chłopcy – gimnazjum: Andreas Franica, Karol Wallach,
Sylwek Cwik, Sebastian Kilian,
Krzysztof Piskała, Paweł Gaida.
Dziewczęta – gimnazjum: Julia Daszkiewicz, Kinga Zisch,
Wiktoria Kubiczek, Natalia Fojcik, Zuzanna Zeman, Karolina
Pawlik.
Chłopcy – szkoła podstawowa:
3. Krzyżanowice
Patryk Hoszycki, Mateusz Woj4. Chałupki
taszek, Michał Modlich, Alan Tomaszowski, Dominik Mrowiec,
Chłopcy – szkoła podstawo- Szymon Laube.
wa (1000 m)
Dziewczęta – szkoła podsta1. Chałupki
wowa: Julia Tomaszek, Zuzan2. Tworków
na Ćmok, Karolina Bedrunka,
3. Krzyżanowice
Paulina Cwik, Natalia Mrowiec,
4. Bieńkowice
Natalia Markgraf.
5. Zabełków
ZSO Chałupki
Dziewczęta – gimnazjum (800 m) Chłopcy – gimnazjum: Tobiasz
1. Krzyżanowice
Brzezny, Bartek Cholewa, To2. Chałupki
biasz Utrata, Jakub Czorny, Pa3. Bieńkowice
tryk Popela, Łukasz Nadstawa.
4. Tworków
Dziewczęta – gimnazjum: Mar-

Wiktoria Hain, Cassandra Hołomek, Paulina Bańczyk, Kinga
Dwulecki, Anita Mańczyk.
Chłopcy – szkoła podstawowa: Paweł Grud, Jakub Jeremiasz, Grzegorz Wojtek, Wojciech Widera, Kacper Mrozek,
Łukasz Buba.
Dziewczęta – szkoła podstawowa: Justyna Bulenda, Vanessa Mlak, Marta Burszyk, Izabela Mańczyk, Wiktoria Chudecka,
Laura Pawlik.
ta Sedlaczek, Paulina Otawa,
Marta Tomczyk, Paulina Mira-Chrobok, Patrycja Solich, Martyna Karnówka.
Chłopcy – szkoła podstawowa:
Kacper Rybarz, Michał Matera, Wiktor Kłos, Szymon Sobierajewicz, Łukasz Zwolak, Kacper Kaczor.
Dziewczęta – szkoła podstawowa: Wioletta Kasza, Laura
Matuszek, Julia Drzazgowska,
Kinga Otawa, Laura Malcharek,
Wiktoria Fidler.
ZSO Krzyżanowice
Chłopcy – gimnazjum: Adrian
Bozigórski, Patryk Bachorski,
Jakub Rubacki, Arek Organiściak, Dominik Wojtek, Oliwer
Kołek.
Dziewczęta – gimnazjum: Wik-

toria Kolorz, Donata Blokesz,
Izabela Błajda, Monika Zrostek, Emilia Krupa, Dominika
Pientka.
Chłopcy – szkoła podstawowa:
Aron Staś, Jakub Bugla, Robert
Krupa, Olivier Pientka, Dawid
Prusik, Michał Fulneczek.
Dziewczęta – szkoła podstawowa: Amelia Kolorz, Weronika
Krupa, Julia Taborska, Sandra
Kuśka, Patrycja Krupa, Klara
Krupa.
ZSO Tworków
Chłopcy – gimnazjum: Daniel
Miensopust, Jan Wierczek, Rafał Bulenda, Damian Krzyżok,
Seweryn Michna, Dawid Buba,
Jakub Klimaszka.
Dziewczęta – gimnazjum: Julia Krzykała, Sandra Kuczaty,

Szkoła Podstawowa Zabełków
Chłopcy: Łukasz Paskuda, Filip
Jabłoński, Mateusz Madeja, Dawid Pawela, Marcin Warzeszka,
Kacper Madeja.
Dziewczęta: Natalia Klon,
Natalia Kupka, Wiktoria Gładki, Patrycja Płaczek, Julia Koprek, Dominika Skrzyszowska.
Opiekunowie:
• ZSO Bieńkowie: Norbert
Utrata
• ZSO Krzyżanowice: Krzysztof Popławski
• ZSO Chałupki: Joanna Reguła
• ZSO Tworków: Damian Chudecki, Piotr Jeziorski
• SP Zabełków: Katarzyna
Niewęgłowska
(tb)
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LITERACKA NAGRODA NOBLA – 2015
Nagrodę Nobla w dziedzinie
literatury otrzymała Swietłana
Aleksijewicz, białoruska pisarka pisząca po rosyjsku. Nagrodę otrzymała za: „polifoniczne
pisarstwo – pomnik cierpienia
i odwagi w naszych czasach”. Ta
nagroda jest dowodem na rosnącą rolę literatury faktu, która
do tej pory raczej nie była nagradzana.
Swietłana Aleksijewicz urodziła się w 1948 roku w Stanisławowie, później z rodziną przeniosła się na Białoruś. Pracowała jako wychowawczyni
w internacie, nauczycielka,
dziennikarka. Jest autorką
wielu książek reporterskich,
takich jak „Czarnobylska modlitwa”, gdzie opisuje katastrofę elektrowni atomowej z perspektywy naocznych świadków; „Wojna nie ma w sobie

nic z kobiety” (Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus oraz Nagroda im. Ryszarda
Kapuścińskiego) – brutalnie
szczera opowieść o radzieckim
szowinizmie ukrytym pod powierzchnią fałszywej emancypacji; „Czasy secondhand. Ko-

niec czerwonego człowieka”
(Nagroda im. R. Kapuścińskiego), będąca historią przemian
gospodarczo-społecznych, jakie miały miejsce po upadku
Związku Radzieckiego.
Pisarka otrzymała wiele
międzynarodowych nagród,

Pochodzący z Tworkowa

kierunkiem prof. Zygmunta
Majerskiego i wkrótce potem
został jego asystentem. Laureat 25 nagród i wyróżnień w
konkursach krajowych i zagranicznych, autor ponad 150 realizacji wszystkich rodzajów
obiektów w kraju i za granicą.
Uhonorowany Złotą Odznaką SARP i Złotą Odznaką Izby Architektów – 2012 r., Medalem SARP za osiągnięcia w
dziedzinie architektury – 1980
r., Złotym Krzyżem Zasługi –
1987 r., Medalem Zasłużonych
dla Politechniki Śląskiej – 1997
r., Medalem Komisji Edukacji
Narodowej – 2001 r., Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2004 r., Medalem
Rektora Politechniki Śląskiej
za wybitny wkład w rozwój architektury Uczelni – 2011 r., zarówno indywidualnie, jak i w
różnych zespołach autorskich
uhonorowany wieloma wyróżnieniami i nagrodami za twórczość architektoniczną.
Medal imienia Profesora
Zygmunta Majerskiego ustanowiono w 2005 roku dla uhonorowania osób, które swoją
działalnością twórczą, naukową, publicystyczną lub organizacyjną zasłużyły się dla tworzenia bądź promocji architektury i urbanistyki regionu górcyjno-Kongresowym Politech- nośląskiego.
niki Śląskiej w Gliwicach.
(opr. red.)
Jerzy Witeczek urodził się
1941 w Tworkowie. Studia odbył na Wydziale Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego,
Oddział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
1961-67. Dyplom wykonał pod

ARCHITEKT WYRÓŻNIONY

Decyzją Kapituły Medalu
imienia Profesora Zygmunta Majerskiego tegorocznym
laureatem tego prestiżowego
wyróżnienia jest pochodzący z
Tworkowa architekt Jerzy Witeczek, uczeń prof. Majerskiego, wybitny twórca architekt,
dydaktyk i wieloletni profesor
REKLAMA

w Politechnice Śląskiej, a także kierownik Katedry Projektowania, przedstawiciel Śląskiej
Szkoły Architektury.
Wręczenie medalu, połączone z wykładem laureata, odbyło
się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 5 października w Centrum Eduka-

wśród nich National Book Critics Circle, nagrodę szwedzkiego Pen Clubu, Lipską Nagrodę
Książkową na rzecz Porozumienia Europejskiego i Pokojową Nagrodę im. Ericha Marii
Remarque'a. Została również
odznaczona francuskim Orderem sztuki i Literatury stopnia
oficerskiego.
Każda książka Swietłany
Aleksijewicz, to skarb. Jest
ona mistrzynią ratowania od
zapomnienia przestrzeni byłego
ZSRR. To nie tylko kronikarski
zbiór wydarzeń i faktów w obrębie czegoś tak olbrzymiego, jak
osierocone wyspy sowieckiego
archipelagu, ale również do bólu
autentyczne historie człowieka,
jednostki. Człowiek jest bowiem
punktem wyjścia dla Aleksijewicz. Zawsze i bez wyjątku.
A. Winiarczyk

KĄCIK DIETETYKA

DOBROCZYNNE
kwasy omega-3

Kwasy omega stały się bardzo popularne i wszędzie głośno
się o nich mówi. W telewizji widzisz reklamy mówiące o ich zbawiennym wpływie na zdrowie, a gazety zapewniają, że dzięki
kwasom omega poprawi się Twoja zdolność koncentracji. Poleci je również kardiolog, a ginekolog zapewni, że są konieczne do prawidłowego rozwoju ciąży. W sklepie uwagę zwracają
margaryny wzbogacane kwasami omega, oleje, a także… jajka!
Kwasy omega wzbudzają ciekawość – co to w ogóle jest i czy
faktycznie są niezbędne, czy może są kolejnym wymysłem firm
farmaceutycznych?
W poprzednich artykułach pisałam o podstawowych, niezbędnych składnikach odżywczych: białku, tłuszczach i węglowodanach. Tym razem na tłuszczach się skupimy. To właśnie
one, oprócz tego, że dostarczają niezbędnej do życia energii, są
źródłem NNKT, czyli niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, których nasz organizm nie potrafi sam wytworzyć, więc
co za tym idzie – muszą być dostarczone z pożywieniem. Kwasy te są bardzo ważne i spełniają wiele funkcji, m.in. wspomagają odporność organizmu, wpływają na pracę mózgu, budują
tkanki i narządy, dbają o skórę, ale także pozytywnie wpływają
na wzrok. Kwasy omega-3 (EPA i DHA) i omega-6 to właśnie
kwasy NNKT. Przeciętna dieta Polaków zawiera wystarczające
ilości kwasów omega-6, jednak ciągle zbyt mało dostarczamy
kwasów omega-3, stąd ich rosnąca popularność.
Badania naukowe potwierdzają, że osoby spożywające duże ilości tłustych ryb morskich rzadziej zapadają na choroby
sercowo – naczyniowe. Przede wszystkim jest to zauważalne
u Eskimosów – ich dieta jest wysokokaloryczna, ale bogata w
tłuszcze ryb i ssaków morskich, a mimo to wskaźnik umieralności na choroby serca jest u nich najniższy. Niestety w Polsce
spożywanie ryb nie jest aż tak popularne, często rybę widujemy
w piątek lub w Wigilię, a to niestety zbyt rzadko.
Co dokładnie daje spożywanie kwasów omega? Wykazują
one bardzo pozytywne działanie na układ sercowo – naczyniowy – obniżają poziom „złego cholesterolu”, zmniejszając rozwój
miażdżycy, wzmacniają układ odpornościowy i, uwaga mamy!,
mają szczególny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie mózgu u płodu, dzieci, ale także dorosłych. Poza tym wiele
wskazuje na to, że osoby jedzące częściej ryby morskie, a tym
samym spożywające więcej kwasów omega-3, rzadziej zapadają
na nowotwór piersi i macicy oraz prostaty u mężczyzn. Udowodniono, że dzieci spożywające często ryby lub tran są spokojniejsze i bardziej skoncentrowane od tych, które ryb jeść nie lubią.
Kwasy omega-3 zmniejszają ryzyko depresji, ale także pomagają osobom już chorym na depresję.
Jak można wywnioskować, podstawowym źródłem kwasów
tłuszczowych omega-3 są ryby morskie (łosoś, śledź atlantycki,
pstrąg tęczowy), a dokładniej ich tłuszcz. Oprócz tego, te cenne kwasy można znaleźć w oleju lnianym, orzechach i tofu. Coraz częściej możemy się spotkać z produktami wzbogacanymi
omega-3 (jajka, majonez, margaryna kubkowa).
Zalecenia mówią, by ryby spożywać dwa razy w tygodniu.
Naprawdę chciałabym mieć taką moc, by sprawić, by każdy
się tych zaleceń trzymał. Ryby mają swoich miłośników, ale
niestety nie każdy lubi ten specyficzny smak i zapach, dlatego
zachęcam do spożywania chociaż tranu. Dla takich korzyści
zdrowotnych naprawdę warto.
Dietetyk kliniczny Aleksandra Brzeźniak
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Jubileuszowe

ZAWODY WĘDKARSKIE
w przyjemnej atmoswerze. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe
puchary, dyplomy oraz cenne
nagrody, które wręczył prezes
koła Kazimierz Rąpała. Zawody
zakończono przy grillu i kawie.

Wyniki

SENIORZY:
1. Jan Oczadły (650 pkt)
2. Robert Kulig (610 pkt)
3. Marian Heiduczek (440 pkt)
4. Mirosław Rusek (390 pkt)
5. Maciej Ochmanowicz (380 pkt)
6. Bronisław Podruczny (340 pkt)
KADECI:
1. Piotr Pudzich (480 pkt)
Tworków » 11 października wodników, dwudziestu sied- 2. Dominik Więcek (400 pkt)
Koło PZW 109 Krzyżanowice miu seniorów i trzech kadetów. 3. Stanisław Rąpała (310 pkt)
zorganizowało na stawie TrzeNie wszystkim dopisało
Info: Koło PZW 109
ciok w Tworkowie zawody węd- szczęście. Dominowały kaKrzyżanowice
karskie z okazji 65-lecia PZW.
rasie, płocie i wzdręgi. PomiStartowało trzydziestu za- mo chłodu zawody przebiegły

Wędkarze zakończyli sezon
W niewesołych nastrojach
nasi wędkarze zakończyli tegoroczny sezon. W niedzielę
18 października zorganizowali
zawody wędkarskie, które miały
miejsce na stawie pożwirowym
Rogal. Wzięło w nich udział 9 seniorów i dwóch kadetów. Wszyscy liczyli na szczupaki lub karpie, a po czterech godzinach łowienia niewielu mogło się pochwalić choć jednym karasiem
lub okoniem.
W zmaganiach kończących
sezon 2015 najlepiej poradził
sobie Marek Szczeponek (155
pkt), drugi był Jan Oczadły (80
pkt), trzeci Andrzej Bedrunka szym wynikiem może pochwalić
(45 pkt), czwarty Jerzy Girtler się Stanisław Rąpała (1120 pkt),
(40 pkt). Wśród kadetów najlep- drugi Paweł Rusek miał 65 pkt.

Z WOLEJA
Jesień już za oknami, a na
boiskach jeszcze parę kolejek
do zakończenie rundy jesiennej sezonu 2015/2016. Co zmieniło się od ostatniego wydania
Gminnych Wieści w klubach
naszej gminy? Przyglądnijmy
się zatem sytuacji w poszczególnych tabelach rozgrywkowych.
Występujący w klasie Okręgowej ŚlZPN Katowice zespół
LKS Krzyżanowice po dobrym
starcie spuścił z tonu i po 12
kolejkach ze zdobyczą 13 punktów plasuje się na XII miejscu
w tabeli.
W klasie A Podokręgu Racibórz od dłuższego czasu I miejsce zajmuje LKS Tworków mający na swoim koncie 29 punktów. IX miejsce w tej tabeli zajmuje nasz drugi przedstawiciel
LKS Chałupki, a jego dorobek
to 14 punktów. Trzeci nasz reprezentant w tej klasie, drużyna LKS Owsiszcze, to miejsce
XIV i 8 zdobytych punktów.

Pozostałym wędkarzom szczęście nie dopisało.
(tb)

Trampkarze Podokręg Racibórz:
Grupa 3: LKS Krzyżanowice – 15 punktów i IV miejsce,
W raciborskiej klasie B gru- LKS Zabełków – 6 punktów i
pa 1 dobrze radzi sobie nasz je- V miejsce.
dynak z Bieńkowic. Miejscowy
LKS zajmuje II miejsce ze zdo- Młodzicy Grupa 2:
byczą 22 punktów.
LKS Tworków – 21 punktów
W klasie C naszą gminę re- i I miejsce.
prezentują trzy kluby: na miejscu II plasuje się LKS ZabełPonadto drużyny Orlików
ków – 16 punktów, VI miejsce prowadzone są w klubach LKS
to LKS Bolesław – 11 punktów, Tworków i LKS Krzyżanowice.
zaś LKS II Tworków miejsce
W klubie LKS Krzyżanowice od nowego sezonu prowaVIII i 5 zdobytych punktów.
dzona jest również dziecięca
Drużyny młodzieżowe
drużyna Żaków, która rozgryJuniorzy starsi Grupa 1: wa mecze systemem turnieLKS Chałupki – 0 punktów i V jowym.
miejsce.
Jak informujemy na wstępie jeszcze tylko parę kolejek
Juniorzy starsi Grupa 3:
i kończymy rundę jesienną
LKS Owsiszcze – 12 punktów 2015/2016. Końcowe podsui IV miejsce, LKS Bieńkowice – mowanie oraz miejsca w tabelach naszych drużyn w li0 punktów i VI miejsce.
stopadowym numerze GminTrampkarze III Liga Woje- nych Wieści.
wódzka:
Sytuacja z dnia 26 paździerLKS Tworków – 15 punktów nika 2015 roku.
Jan Kubik
i IV miejsce.

Sukces na zawodach skata

W dniu 18 października w Rogowie odbył się 42 turniej z cyklu GPO (Grand Prix Okręgu),
w którym udział wzięło 71 zawodników z czterech powiatów
(raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski). Bardzo wysokie 3 miejsce zajął zawodnik
klubu Krojc Krzyżanowice Ernest Konieczny z Chałupek.
Ernest Konieczny jest pierwszym zawodnikiem Klubu Skata
Sportowego Krojc Krzyżanowice, który stanął na podium zawodów rangi GPO.
Na zdjęciu stoją od lewej:
Ewald Paulus (Silesia Rybnik),
Eugeniusz Cyran (LKS Lyski),
Alojzy Huwer (prezes Okręgu
Śląsk-Południe), Konieczny Ernest (Krojc Krzyżanowice)
Info: Jarosław Darda

AKTUALNA KLASYFIKACJA
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PUNKTY DUŻE

PUNKTY MAŁE

1

Darda Jarosław

Zabełków

925

81905

2

Żak Józef

Wodzisław Śląski

683

68423

3

Kupiec Józef

Chałupki

537

52873

4

Mokrosz Bernard

Krzyżanowice

505

63478

5

Bortel Andrzej

Krzanowice

482

61494

6

Reguła Jan

Chałupki

444

64047

7

Konieczny Ernest

Chałupki

440

50970

8

Cimała Krystian

Tworków

387

46748

9

Cwik Gerhard

Bieńkowice

366

55381

10

Wojtczyk Waldemar

Wodzisław Śląski

364

36264

11

Cwik Rudolf

Tworków

357

43418

12

Strzelczyk Edward

Krzyżanowice

347

42620

13

Adamczyk Andrzej

Bojanów

331

51220

14

Konsek Andrzej

Nieboczowy

283

43323

15

Gajda Bolesław

Połomia

203

18934

16

Siódmok Zbigniew

Bojanów

201

24330

17

Papior Stefan

Krzyżanowice

186

45916

18

Gajda Monika

Połomia

164

17491

19

Kampka Krystian

Nieboczowy

118

21059

20

Ehrentraut Henryk

Tworków

110

32260

21

Pendziałek Maksymilian

Bieńkowice

105

25522

22

Tumulka Henryk

Bojanów

101

12927

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

Błaszczok Janusz

Niemcy

18

2322

28

Helczyk Paweł

Rogów

15

3313

29

Menżyk Piotr

Rogów

14

2100

30

Gruszka Ireneusz

Nieboczowy

10

1915

31

Dutkiewicz Edward

Jastrzębie Zdrój

10

1912

32

Polnik Rudolf

Gorzyce

9

1810

33

Kustos Alojzy

Syrynia

8

1729

34

Spula Józef

Bieńkowice

7

1680

35

Fibic Stanisław

Syrynia

7

1631

36

Szweda Erwin

Krzyżanowice

7

1617

37

Gołąbek Karol

Bojanów

6

1532

38

Wilczyński Adam

Tworków

5

2455

39

Chydroszek Rajmund

Syrynia

4

1352

40

Szulik Dawid

Zabełków

3

4366

41

Kuc Andrzej

Bojanów

2

2037

42

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

REKLAMA

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

NAPRAWA SPRZÊTU
ELEKTRONICZNEGO

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

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

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

Każdego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach pisze projekt do Biblioteki Narodowej w Warszawie pt. „Priorytet I. Zakup nowości dla bibliotek” i każdego roku otrzymuje wsparcie finansowe na zakup nowych
książek. W tym roku za dobre wyniki pracy i dobre czytelnictwo naszych mieszkańców otrzymaliśmy kwotę 9.350
zł. Nasza działalność została doceniona, gdyż w powiecie raciborskim jako jedyna biblioteka
otrzymaliśmy tak wysoką kwotę. Jesteśmy na etapie zakupu książek i lada dzień książki te
można będzie wypożyczyć z bibliotek i przeczytać. A oto kilka tytułów nowej oferty.

SOKÓŁ
DOMINIK W. RETTINGER

Sokół to najlepsza książka sensacyjna od czasów Nielegalnych Vincenta V. Severskiego.
Dominik W. Rettinger – polski pisarz i scenarzysta. Napisał scenariusze
między innymi do serialu Ekipa (2007) i filmu Kamienie na szaniec (2014).
Na swoim koncie ma nominację do nagrody Złota Kaczka za najlepszy scenariusz filmowy. W 2014 roku ukazała się jego powieść Klasa. Po rozgłosie,
jaki zdobyła, prawa do jej wydania zostały sprzedane do trzech krajów.
Polski Kontrwywiad Wojskowy trafia na ślad grupy terrorystycznej przygotowującej zamach na wielką skalę. Terroryści zostają namierzeni, a
sytuacja wydaje się opanowana. Do czasu. Kilka lat wcześniej pułkownik Karol Siennicki natrafił w Afganistanie na ślad podwójnego agenta.
„Sokół”, oficer wywiadu wyszkolony przez PRL-owskie służby, po transformacji ustrojowej zapadł się pod ziemię.

MADONNY Z BARI. MATKA I CÓRKA
– KSIĘŻNA MEDIOLANU I KRÓLOWA BONA
RENATA CZARNECKA

"Madonny z Bari" to kontynuacja losów bohaterek "Księżnej Mediolanu"
– Izabeli Aragońskiej i jej córki, Bony Marii Sforzy. Owdowiałą księżnę
pożegnaliśmy w dramatycznym momencie życia: skonfliktowaną z wujem, faktycznym władcą Mediolanu i uzurpatorem, Ludwikiem Sforzą,
który robi wszystko, by pozbawić siostrzenicę praw do władania księstwem, kontrolując każdy jej ruch i odbierając syna, spadkobiercę tytułu, Franciszka. Izabela, wspierana przez córki: Hipolitę i Bonę, nie
traci nadziei na odmianę losu, odzyskanie syna i mediolańskiego tronu.
Początek fabuły "Madonn z Bari" zwiastuje potężne zmiany w księstwie
rządzonym przez Il Mora: oto Ludwik XII, roszczący sobie prawa do Neapolu i Mediolanu, przekracza granice Francji i zbliża się do bram miasta. Sforza w popłochu
opuszcza swoje włości, Izabela tryumfuje, licząc na rychłe odzyskanie domeny, jednak francuski monarcha ani myśli oddać jej władzy nad księstwem.

KALENDARZE
MAŁGORZATA GUTOWSKA-ADAMCZYK

„Masz siostrę!” – radosny okrzyk babci wybudził ją w październikowy poranek. To pierwsze, mocno utrwalone wspomnienie dziewczynki. Odtąd
była starszą siostrą, mądrzejszą, odpowiedzialną. Jako sześciolatka zaczęła swoją drogę do dorosłości. Wakacje co roku spędzała u dziadków
na wsi. Całe dnie biegała boso po trawie, bawiła się ze zwierzętami, pomagała babci, prowadząc z nią długie rozmowy.
Powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk zabiera nas w podróż do
małego podwarszawskiego miasta i mazowieckiej wsi, ukrytych w nich
wspomnień, obrazów, wrażeń i ludzi. Dorosła kobieta – której synowie
opuszczają właśnie rodzinne gniazdo – opowiada historię dziewczynki i
odkrywa piękno zwyczajnych rzeczy. Rozmowa przy stole, rodzinna wyprawa pociągiem do sąsiedniej miejscowości, uścisk dłoni najbliższych.
Potrafiły przynieść wielką radość i były – może wciąż są – na wyciągnięcie ręki. „Kalendarze” to
mądra opowieść, która pokazuje, że spokojne i z pozoru nudne życie potrafi być wielkim darem.

Myśl
Człowiek, który potrafi rozmawiać z drzewem,
nie potrzebuje psychiatry.
Niestety, sporo ludzi uważa inaczej.
Phil Bosmans

Uśmiechnij się
Potrącony przechodzień krzyczy na kierowcę: Czy pani jest ślepa?!
– No wie pan, przecież w pana trafiłam.


Profesor do początkującego lekarza: Przecież pana pierwszy pacjent wyzdrowiał, nie
rozumiem więc, dlaczego jest pan zdenerwowany?
– Bo nie mam pojęcia, co mu pomogło.…


Kościelny do grupy zwiedzających: A na tej wieży mamy 500-letni dzwon, którym dzwoni się tylko wtedy, gdy pojawi się ogień, biskup, lub inne nieszczęścia.


Dyrektor do świeżo zatrudnionej sekretarki: Wysłała pani faks do Nowakowskiego?
- Tak, panie dyrektorze.
- To teraz proszę jeszcze wysłać do Nowaka.
- Nie mamy więcej faksów…


W sobotę przed wieczorną Mszą św. ksiądz w zakrystii rozkłada różne papiery. Widząc
te papiery jeden z młodszych ministrantów pyta odważnie księdza: Czy dzisiaj będzie
kazanie zmyślone czy czytane?


Do organisty przyszedł z prośbą narzeczony. Wręczając kopertę z ofiarą rzecze: Czy
mógłby Pan na naszym ślubie zagrać „Marsz” Mendelejewa?
Organista uchylił kopertę i na to: Panie, za takie pieniądze to mogę Wam zagrać nawet „Aviomarin” Schuberta…


Osiedle nowobogackich. Dzieci bawią się w piaskownicy, wykopując dziurę telefonami komórkowymi. Nagle jedno z nich trafia na kamień i jego komórka łamie się. Dzieci
w śmiech.
- No i co się śmiejecie?! Jutro tatuś kupi mi nowy, lepszy – płacze nieszczęsny malec.
- Ale dzisiaj, jak ostatni wieśniak będziesz piasek kopać łopatką.


Fąfara po wtorku dwa dni nie przychodzi do pracy. Telefonu nie odbiera, nikt nie wie
co się z nim dzieje. Na trzeci dzień o 9.30 (zaczynamy o 8.00) wchodzi do biura, staje
w drzwiach mówi: Wiem, wiem... Zaspałem.



SMAK ZDROWIA. ZASADY PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA
PATRICK HOLFORD

Co i jak jemy ma bezpośredni wpływ na zdrowie. To również odporność
na choroby zakaźne, ochrona przed powszechnymi obecnie chorobami
nowotworowymi i układu krążenia, a w konsekwencji spowolnienie procesu starzenia. Z praktyki lekarskiej autora wynika, że chorobom można
znakomicie zapobiegać wykorzystując leczniczą moc pokarmów. Dzięki dokładnej znajomości własnego organizmu i składników odżywczych
posiłków, możemy znaleźć swój sposób na zdrowie.

KSIĘGI JAKUBOWE ALBO WIELKA
PODRÓŻ
OLGA TOKARCZUK

Powieść, nad którą Olga Tokarczuk pracowała przez sześć ostatnich
lat, wymaga od czytelnika nie lada skupienia oraz wytężonej, uważnej
lektury. Po pierwsze z racji wielopoziomowej, złożonej narracji (na którą składają się także liczne korespondencje bohaterów oraz tak zwane
„Resztki”, czyli fragmentaryczne dopiski autorstwa Nachmana Samuela ben Lewiego, rabina z Buska, pozostającego w bliskich kontaktach
z Jakubem Frankiem), po wtóre, nagromadzenia w tak obszernym
tekście licznych odniesień natury religijnej, filozoficznej, a w pewnym
sensie również i mitologicznej. Księgi Jakubowe to nie tylko powieść o
przeszłości. Można ją czytać również jako refleksyjne, momentami mistyczne dzieło o samej historii, jej zakrętach i trybach, które decydują o losach całych narodów.
To właśnie w połowie XVIII wieku, u progu Oświecenia i przed rozbiorami, wybitna pisarka poszukuje odpowiedzi na pytania o dzisiejszy kształt naszej części Europy.
A. Winiarczyk

Liczba miesiąca
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urodziny obchodziła w październiku Pani Maria Piszczan z Bieńkowic

