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Tyle razem dróg przebytych...
50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego to wyjątkowa okazja do
podsumowań i refleksji, bo choć na początku życia małżeńskiego jest
zawsze wesele, to przecież w ciągu tych pięćdziesięciu lat były także
smutki, kłopoty, trudy, pot i łzy. Takie jest każde życie małżeńskie, lecz nie
wszyscy małżonkowie potrafią – tak, jak nasi jubilaci – zwycięsko wyjść
z doświadczeń, jakie niesie życie.
W czwartek 19 listopada w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach odbyła
się uroczystość, mającą na celu uhonorowanie szanownych jubilatów
medalami za długotrwałe pożycie małżeńskie, nadawanymi przez prezydenta RP. Zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki oraz zastępca wójta
gminy Grzegorz Swoboda życzyli jubilatom jeszcze wielu wspólnie przeżytych lat, zdrowia i pogody ducha,
w imieniu swoim oraz wszystkich
mieszkańców gminy, gratulując
małżonkom tak długiego i zgodnego pożycia. Dostojni jubilaci zostali uhonorowani medalami i dyplomami oraz obdarowani kwiatami
i upominkami.
Czytaj dalej strona 2
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Tyle razem dróg przebytych...
Po wzniesieniu symbolicznego toastu, gratulacjach i wspólnym obiedzie goście wysłuchali
koncertu w wykonaniu młodych
muzyków z Zabełkowa – grającej na klarnecie Agnieszki
Studniczek i saksofonisty Artura Studniczka. Następnie przy
kawie i kołoczu wspominali początki swojej znajomości.
Złote Gody świętowało 25 par
małżeńskich zamieszkałych na
terenie gminy Krzyżanowice:

Marta i Gerhard Cwik oraz
Małgorzata i Franciszek Świtała z Bieńkowic, Franciszka
i Józef Szweda, Rita i Henryk
Oslislo oraz Hildegarda i Henryk Biada z Chałupek, Gizela
i Józef Hruszka, Maria i Bernard Zrostek, Irene i Georg
Latton, Elżbieta i Werner Gilga oraz Małgorzata i Horst Wolf
z Krzyżanowic, Maria i Ernest
Kraiczek oraz Dorota i Józef
Kuczera z Owsiszcz, Urszula

i Paweł Antonin oraz Barbara
i Zygmunt Walczak z Rudyszwałdu, Anna i Gerard Krzyżok, Gertruda i Zygfryd Grud,
Maria i Jan Jeż, Elżbieta i Gerard Pawlik, Krystyna i Ewald
Kasza, Zelma i Wacław Pawlik,
Barbara i Hubert Rathai, Urszula i Ewald Herman, Edeltrauda i Jerzy Buchcik oraz Maria
i Waldemar Damboń z Tworkowa, Małgorzata i Stefan Helczyk
z Zabełkowa.
(tb)

Marta i Gerhard Cwik
z Bieńkowic

Małgorzata i Franciszek Świtała z Bieńkowic

Rita i Henryk Oslislo z Chałupek

Hildegarda i Henryk Biada z Chałupek

Gizela i Józef Hruszka z Krzyżanowic

Maria i Bernard Zrostek z Krzyżanowic

Irene i Georg Latton z Krzyżanowic

Elżbieta i Werner Gilga z Krzyżanowic

Małgorzata i Horst Wolf z Krzyżanowic

Maria i Ernest Kraiczek z Owsiszcz
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Dorota i Józef Kuczera z Owsiszcz

Urszula i Paweł Antonin z Rudyszwałdu

Barbara i Zygmunt Walczak z Rudyszwałdu

Anna i Gerard Krzyżok z Tworkowa

Gertruda i Zygfryd Grud z Tworkowa

Maria i Jan Jeż z Tworkowa

Elżbieta i Gerard
Pawlik z Tworkowa

Krystyna i Ewald
Kasza z Tworkowa

Zelma i Wacław Pawlik z Tworkowa

Barbara i Hubert Rathai z Tworkowa

Urszula i Ewald Herman z Tworkowa

Maria i Waldemar Damboń z Tworkowa

Edeltrauda i Jerzy Buchcik z Tworkowa

Małgorzata i Stefan Helczyk z Zabełkowa.
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Filary Ziemi Raciborskiej

28 października w Domu Strzeleckim Rafako odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia Raciborskiej Izby Gospodarczej. Podczas akademii wręczono
statuetki "Filary Ziemi Raciborskiej". Wśród laureatów tej nagrody znaleźli się wójt senior Wilhelm Wolnik (kategoria społeczna) oraz firma SAFER z
Tworkowa (kategoria małe firmy). Przedsięwzięcie ma na celu uhonorowanie osiągnięć przedsiębiorstw, instytucji oraz osób zasłużonych dla szeroko
rozumianego społecznego i gospodarczego rozwoju Raciborza i powiatu raciborskiego. Od 3 lat gala jest imprezą międzynarodową, a dodatkowy
patronat nad nią objęła Okresni Hospodarska Komora Opava.
Wójt senior Wilhelm
Wolnik

Pochodzący z Zabełkowa Wilhelm Wolnik swoją pracę zawodową rozpoczął w 1953 roku, pracując kolejno: w latach
1953 – 1964 jako nauczyciel, a od
1964 roku jako dyrektor szkoły
w Zabełkowie. Zajmował stanowisko naczelnika i wójta gminy
Krzyżanowice. Był posłem na
Sejm RP X kadencji. Za swoje osiągnięcia zawodowe został odznaczony w 1974 r. Złotym Krzyżem Zasługi, w 1979 r.
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1984
r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, zaś w 1988 r.
otrzymał Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Za całokształt pracy zawodowej, która
przyczyniła się w sposób szczególny do rozwoju krzyżanowickiej wspólnoty samorządowej
w latach 1974 – 2002 – Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 10.10.2002 r. został uhonorowany tytułem „Zasłużony
dla Gminy Krzyżanowice”. I to
wyróżnienie ceni sobie najbardziej – powiedział w rozmowie
Wilhelm Wolnik.
Pretekstem do rozmowy
z panem Wilhelmem Wolnikiem było wyróżnienie Filary
Ziemi Raciborskiej – wniosek
o przyznanie nagrody złożył do
RIG w Raciborzu Wójt Gminy
Krzyżanowice – jak również 80.
urodziny, które wójt senior obchodził 17 listopada. Rozmowę
przeprowadziła Teresa Banet
KGW: Przez 21 lat pracował
Pan w zawodzie nauczycielskim i nagle objął pan stanowisko naczelnika dużej gminy.
W.W: W 1974 roku poprosił
mnie na rozmowę ówczesny wojewoda Józef Masny do Opola.
Czy nie chciałbym zostać naczelnikiem gminy Krzyżanowice. Odpowiedziałem, że jestem
żonaty i muszę to uzgodnić z żoną. Na podjęcie decyzji miałem
3 dni. Po uzgodnieniu w domu
dałem znać, że wyrażam zgodę.
Z dniem 1 maja 1974 roku objąłem stanowisko naczelnika gminy. Tu pracowałem do 30 lipca
1990 roku – dlatego, że wybory
do Sejmu były 4 lipca 1989 roku
i do 25 listopada 1991 roku trwała skrócona X kadencja Sejmu.
Byłem posłem i jednocześnie
jeszcze przez rok naczelnikiem
w gminie. Skończyła się kadencja, a ja miałem uprawnienia
do emerytury nauczycielskiej.
Ale byłem tylko 5 miesięcy na
emeryturze do 30 kwietnia 1992
roku. Tak się stało, że radni się
do mnie zwrócili czy nie zechcę
wrócić do gminy jako wójt. Zdecydowałem się i od 1 maja 1992
roku aż do 2002 roku pracowałem tu w Urzędzie Gminy. Zakończyłem moją pracę zawo-

dową w 2002 roku 13 listopada,
czyli 13 lat temu.
KGW: Ponad 26 lat sterował
Pan gminą, co się w tym czasie zrobiło?
W.W.: Jest tego wiele, ale
chcę podkreślić, że gdyby nie
profesjonalna praca całego
Urzędu Gminy, wielkie zaangażowanie wszystkich pracowników w tym urzędzie i dobra
współpraca z radnymi poszczególnych kadencji, te zadania byłyby niemożliwe do osiągnięcia.
Ja uznałem swoje przyjście
do gminy jako służebną rolę na
rzecz społeczeństwa. Zawsze
mówiłem: ja przychodzę służyć
ludziom.
Uważałem, nie tylko jako
nauczyciel, że trzeba stworzyć dla dzieci i młodzieży dobre warunki. Warto wymienić
budowę szkoły w Krzyżanowicach z dużą salą gimnastyczną, przedszkole i salę gimnastyczną w Zabełkowie, rozbudowę szkoły z salą gimnastyczną
w Chałupkach i Bieńkowicach.
Poza tym remonty we wszystkich szkołach i przedszkolach.
KGW: Jakie ważniejsze inwestycje poza oświatą były prowadzone?
W.W: Budowa wodociągu na
terenie gminy, sieć telefoniczna, co wydaje się teraz młodym
może nieistotne, ale wtedy było
potrzebne. Bardzo ważny jest
polder Buków, budowa składowiska odpadów komunalnych,
najpierw jednej kwatery potem
drugiej. Sieć gazowa dla 2388
odbiorców, mosty, remizy, drogi,
remont budynku gminy i przystosowanie do ogrzewania gazem 1999-2005. W tym czasie wybudowaliśmy dwa ośrodki zdrowia z mieszkaniami dla lekarzy
– w Krzyżanowicach i Tworkowie. Ja nie chcę się tu chwalić,
zrobiliśmy jednak dużo. Ale powtarzam, gdyby nie współpraca
z radnymi wszystkich kadencji
i zaangażowanie pracowników,
nie udałoby się tego osiągnąć.
KGW: Wtedy nie było jeszcze
dotacji z Unii...
W.W.: Kiedy Pani o tym wspomina to muszę powiedzieć, że
najeździłem się dużo do Warszawy – w Sejmie dowiedziałem się,
że istnieje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Myśmy
z tej fundacji otrzymali 1.240.600
zł na sieć wodociągową, na salę gimnastyczną w Bieńkowicach, na remonty w kościołach
w Tworkowie i Krzyżanowicach.

brze czy źle? Co udało mi się
zrobić co nie – zawsze pozostawiam ocenę mieszkańcom tej
gminy – jaka moja praca była,
co udało się nam wspólnymi
siłami zrobić. Powtarzam zawsze, sam nie byłbym w stanie
tego dokonać. Niech to ocenią
mieszkańcy. Do dzisiaj wiele ludzi wspomina mnie raczej pozytywnie – co nie oznacza, że nie
popełniłem błędów. Jeszcze się
taki nie narodził żeby wszystkim dogodził…

i przedszkola już wtedy miały
kontakty ze swoimi sąsiadami
za granicą. Uznałem że trzeba
zawrzeć umowy partnerskie
z gminami. W 1998 roku podpisaliśmy umowy z gminami czeskimi Hać, Piszcz, Szylerzowice
i węgierską Ratką. A rok później
z niemiecka gminą Seeshaupt.
W 2010 mój następca podpisał
z Boguminem. Niewiele jest takich gmin w Polsce, które mogą się pochwalić współpracą
z sześcioma zagranicznymi
gminami. To nie są tylko umowy na papierze – współpraca
kulturalna oświatowa i w wielu innych dziedzinach. Jestem
wdzięczny obecnym władzom,
że kontynuują te zadania, które rozpocząłem i rozwijają na
szerszą skalę.
KGW: Myślał Pan przyszłościowo, wybiegał daleko do
przodu. Jak z perspektywy
czasu ocenia Pan to co udało
się zrobić?
W.W.: Przyszedłem do pracy
żeby służyć. Czy służyłem do-

KGW: Już 13 lat jest Pan na
emeryturze. Jako człowiek
przez tyle lat aktywny nie nudzi się Pan?
W.W.: Często dostaję jeszcze
zaproszenia na różne spotkania
nie tylko w oświacie, ale też na
sesję i nie odmawiam. Wspomnę jeszcze, że będąc już na
emeryturze przez 2 kadencje
byłem w Radzie Społecznej
raciborskiego szpitala do 2006
roku.
Zawsze wielką wagę kładłem na pomoc osobom niepełnosprawnym, a szczególnie na
Pałac Różany. Do dzisiaj ich odwiedzam. Cokolwiek było do załatwienia to starałem się im pomóc.
Poza tym zajmuję się domem. Mieszkam z synem synową i wnukiem. Gospodaruję, jest też ogród, jakieś zakupy trzeba zrobić. Nie ukrywam,
że nieraz ugotuję jakiś obiad –
wszyscy domownicy jeszcze żyją – a czasem jeszcze coś upiekę.
Już nie bardzo się chce w moim wieku. Ale robię i cały czas
szukam zajęcia.

SAFER Sp. J.

– Jest to dla mnie bardzo cenna nagroda – mówi Józef Sbeczka założyciel firmy SAFER. - To
bardzo prestiżowe wyróżnienie
dla firm regionu raciborskiego
i pierwsza statuetka dla przedsiębiorcy gminy Krzyżanowice,
więc jest dla mnie tym bardziej
cenne. Długo pracowaliśmy na
to. W przyszłym roku obchodzimy 25-lecie firmy, więc jest to
ukoronowanie naszej pracy.
SAFER to rodzinna firma
z długoletnią tradycją. Józef
Sbeczka z zawodu i wykształcenia inżynier geodeta, w sierpniu 1989 roku, zaraz po zmianach ustrojowych, rozpoczął
swoją pierwszą działalność
gospodarczą, zakładając firmę
geodezyjno-kartograficzną. Natomiast 25 czerwca 1991 roku
to data zarejestrowania Spółki
SEFER jako składu budowlanego. W 2008 roku do firmy jako wspólnik wszedł syn Józefa
Sbeczka – Grzegorz.
SAFER to trzy sklepy z materiałami budowlanymi: Centrum
KGW: Dziękuję za rozmowę. Budowlane w Tworkowie, które
W.W.: Dziękuję. Muszę jesz- powstało w 1991 roku, rozbucze raz podkreślić – bardzo się dowane w 1997, Salon Budowcieszę i jest mi miło, że o mnie lany w Raciborzu wybudowapamiętają. I nie jest to taka ny w 2000 roku oraz otwarty
w maju ubiegłego roku magasymboliczna pamięć.
zyn i sklep przy drodze krajowej

Spotkanie strażaków weteranów

Nowa Wioska » 21 listopada w Nowej Wiosce odbyło się
doroczne spotkanie weteranów
i zasłużonych strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie
gminy Krzyżanowice. Od wielu
lat uroczystość ta organizowana jest co roku przez miejscową
OSP z myślą o strażakach seniorach, którzy przez wiele lat
aktywnie uczestniczyli w dziaKGW: To również Pan zaini- łalności swoich jednostek.
Spotkanie było okazją do pocjował współpracę z gminami
partnerskimi.
dziękowania strażakom za doW.W: Leżymy przy granicy tychczasowa współpracę i dziaz Czechami i dawniej trudno by- łalność. Za to, że chronili i poło przekroczyć granicę, a szkoły magali mieszkańcom, i zawsze

do Raciborza na granicy z Bieńkowicami.
Firma zajmuje się zarówno
handlem hurtowym, jak i detalicznym w szerokim asortymencie materiałów budowlanych, pokryciowych, wykończeniowych oraz instalacyjnych. To
również narzędzia budowlane,
farby, panele podłogowe, drzwi,
armatura łazienkowa, jednym
słowem wszystko co kojarzy się
z budownictwem i wykończeniem wnętrz.
Ponadto wykonuje także
kompleksowe usługi geodezyjno – kartograficzne.
Jako jedni z pierwszych
w kraju, w latach 90-tych, rozpoczęli import wełny szklanej ze
Szwecji i dachówek ceramicznych firmy TONDACH HRANICE. W połowie lat 90-tych zainteresowali się panelami podłogowymi, które sprowadzali ze
znanej niemieckiej firmy. Kolejnym hitem były pustaki ceramiczne.
Za rok SAFER obchodzi jubileusz 25-lecia założenia. - Plany
mamy dalekosiężne i ambitne,
ale na razie nie będę zdradzał.
To zależy od sytuacji na rynku
– mówi Józef Sbeczka. - Mamy
jeszcze dużo do zrobienia, to nie
jest nasze ostatnie słowo.
(tb)

no dawne czasy, w których brakowało podstawowego sprzętu
i wyposażenia, ale nigdy nie brakowało chęci i odwagi, by pomóc
bliźnim. Rozmawiano też o sprawach bieżących, o nowoczesnym
sprzęcie jaki posiadają jednostki
straży pożarnych w gminie.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: prezes zarządu wodzisławskiego Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jerzy
Szkatuła, zastępca komendanta PSP w Raciborzu Jan Krolik,
prezes Oddziału Powiatowego
ZOSP Stefan Kaptur, były wieloletni komendant PSP płk. Zdzisław Drozd, komendant gminny
OSP Krystian Jobczyk, prezes
Zarządu Gminnego OSP Stanimożna było na nich liczyć. MiWieczór upłynął w miłej at- sław Bujak oraz zastępca wójta
nutą ciszy uczczono strażaków, mosferze. Przy kolacji, a potem gminy Grzegorz Swoboda.
(tb)
którzy zmarli w tym roku.
przy kawie i kołaczu wspomina-
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Sesja Rady Gminy – gminy partnerskie

Na ostatniej sesji Rady Gminy Krzyżanowice omawiano
współpracę z zagranicznymi
gminami partnerskimi.
Gmina Krzyżanowice współpracuje z gminami z Czech, Węgier i Niemiec. Do chwili obecnej Krzyżanowice podpisały 6
umów: w 1998 roku z czeskimi
gminami Hać, Piszcz i Szylerzowice oraz z węgierską gminą
Ratka, w 1999 roku z niemiecką
gminą Seeshaupt, a w 2010 roku
z miastem Bogumin.
W ramach podpisanych
umów partnerskich określone
zostały podstawowe cele i zadania. Wspólne działania partnerskich gmin dotyczą głównie
działań kulturalnych i sportowych, takich jak koncerty, festiwale, przeglądy, wystawy, festyny, turnieje i zawody. Inną formą współpracy są wzajemne
wizyty rolników, przedsiębiorców i młodzieży szkolnej. Bardzo aktywnie współpracują samorządy, wymieniając swoje doświadczenia.
Z partnerskimi gminami czeskimi co roku wspólnie opraco-

wywany jest plan spotkań kulturalnych i sportowych, po obu
stronach granicy. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin
uczestniczą w uroczystościach
organizowanych zarówno przez
stronę polską jak i czeską. Do
programu imprez włączane
są głównie te, które aktywizują i promują dzieci i młodzież.
Praktycznie wszystkie szkoły
i przedszkola mają swoich partnerów po stronie czeskiej. Poza
tym ZSO Chałupki współpracuje ze szkołą w Seeshaupt, a ZSO
Krzyżanowice ze szkołą w Ratce. Co roku ma miejsce wymiana młodzieży szkolnej.
W wymianie kulturalnej
i sportowej bierze udział również dorosła część społeczeństwa, głównie ta zrzeszona w organizacjach społecznych jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby
sportowe, koła emerytów czy
pszczelarze.
Zgodnie z kalendarzem
wspólnych przedsięwzięć przez
stronę polską są realizowane
działania, w których uczestni-

czą władze gmin partnerskich,
ale przede wszystkim mieszkańcy przygranicznych czeskich miejscowości, przedszkolaki, uczniowie szkół, młodzież.
Do takich imprez należą m.in.:
Wielkanocna procesja konna
w Bieńkowicach, Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych w Tworkowie,
koncert poświęcony pamięci
Franciszka Liszta i Ludwika
van Beethovena, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
w Tworkowie, Młodzieżowe Zawody Strażackie CTIF w Krzyżanowicach, Nocne Zawody
Strażackie w Bolesławiu, Powiatowe i Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych w Bieńkowicach, Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Owsiszczach.
To także znana Biesiada Śląska
czy Jarmark na granicy, a także dożynki sołeckie gdzie w korowodach uczestniczą rolnicy
z czeskich gmin.
Z kolei przedstawiciele gminy Krzyżanowice biorą udział
w festynach, festiwalach i zawodach organizowanych przez

czeskich partnerów. Jest to na
przykład koncert Hudba ne zna
hranic (muzyka nie zna granic)
lub festiwal folklorystyczny Kolaja organizowane w Haci. W tej
czeskiej gminie odbywają się
też Międzynarodowe Zawody
Młodych Strażaków i Turniej
Piłki Nożnej Uczniów, w których
uczestniczą drużyny z gminy
Krzyżanowice.
Z kolei Międzynarodowy
Szkolny Turniej Piłki Nożnej organizowany jest w Szylerzowicach, a Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Szkół organizowana jest co roku przez inną
gminę. Natomiast z Boguminem organizujemy spływy kajakowe i Jarmark na granicy.
Mieszkańcy odwiedzają się
z okazji odpustów w parafiach,
różnych festynów czy święta
piwa, jakie organizują czeskie
gminy.
Współpraca nie ogranicza się
tylko do działań kulturalnych
i sportowych. Po wejściu do Unii
Europejskiej można było starać się o środki transgraniczne na poprawę infrastruktury

drogowej i sportowej. W ramach
wspólnych projektów wybudowano m.in. Hacką Cestę z Krzyżanowic do Haci, wyremontowano nawierzchnie ulic Głównej w Bolesławiu i Granicznej
w Rudyszwałdzie, zbudowano
boisko wielofunkcyjne, bieżnię i skocznię do skoku w dal
przy szkole w Chałupkach oraz
dwa boiska wielofunkcyjne przy
szkole w Krzyżanowicach. Projekty transgraniczne to także
park zdrowia na granicy i skate
park w Chałupkach.
Warto wspomnieć, że współpraca między gminą Krzyżanowice a gminami czeskimi, jeszcze nieoficjalna, zaczęła się
przed podpisaniem partnerskich umów. Wspólne działania,
polskiego i czeskich samorządów, dotyczyły otwarcia przejść
granicznych. Natomiast podpisanie umów i oficjalna współpraca nastąpiła 6 lat przed wstąpieniem naszych krajów do Unii
Europejskiej.
(tb)

Ulica Długa po przebudowie

Zakończono modernizację drogi transportu rolnego
w Krzyżanowicach za cmentarzem, która łączy się z tzw.
drogą Warszawską. Na półtorakilometrowym odcinku
drogi położono nawierzchnię
asfaltową. Nowa droga gwarantuje teraz bezpieczny dojazd do pól.

Wykonawcą robót, wybranym
w przetargu nieograniczonym,
była firma Auto-Trans Asfalty
z Gierałtowic.
Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 272.440,49 zł
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
(wk)

Ubiegamy się o kolejną

wy wartości inwestycji, co przy
szacowanym całkowitym koszcie modernizacji wynoszącym
ponad milion złotych oznacza
poważne zasilenie gminnego
skarbca.
W przypadku zakwalifikowania gminy do przyszłorocznego
projektu będzie to 8 droga, którą uda się zmodernizować przy
udziale środków z budżetu centralnego.
(ew)

10 listopad
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie
z przedstawicielami gmin: Kornowac,
Lyski, Gorzyce i Lubomia, dotyczące
programu INTERREG V-A, wspólnego
wnioskowania o projekt transgraniczny ścieżek rowerowych.
17 listopada
Zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda wraz z prezesem PWK Górna Odra
Krzysztofem Baszczakiem oraz kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska Wolfgangiem Kroczkiem uczestniczył w spotkaniu w gminie Krzanowice
w sprawie uzgodnienia warunków zakupu wody ze stacji Borucin.
18 listopada
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wolfgang Kroczek uczestniczył
w Starostwie Powiatowym w Rybniku
w spotkaniu dotyczącym ograniczenia
niskiej emisji.

Zakończono przebudowę
ulicy Długiej w Zabełkowie, od
przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Jana o łącznej długości 1.005,85 m.
Zadanie obejmowało: przygotowanie terenu - roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe; roboty ziemne - korytowanie na całej szerokości drogi;
wykonanie rurociągu odwadniającego drogę; zabudowanie
studni i kratek ściekowych, krawężników i obrzeży; wykonanie
podbudowy gruntu stabilizowa-

nego cementem, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łamanego; wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralni-bitumicznych; utwardzenie zjazdów do posesji kostką
brukową; zamontowanie znaków drogowych pionowych; inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Wykonawcą robót wybranym
w przetargu nieograniczonym
była Firma EKOLAND Mariola
Studnic z Zabełkowa. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie

20 listopada
Wraz z Ewą Widera – inspektorem ds.
środków zewnętrznych zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda uczestniczył w spotkaniu w gminie Szylerzowice, dotyczącym programu INTERREG
V-A oraz wspólnego wnioskowania
o projekt rewitalizacji parku w Tworkowie, infrastruktury przy basenie oraz
drogi i ścieżek rowerowych.

tego zadania zgodnie z oferta
wykonawcy to 953.298,62 zł.
Zadanie jest dofinansowane
w wysokości 80% ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 21 listopada
Poddziałania 7.1.2.Modrnicza- Zastępca wójta gminy uczestniczył
cja i rozbudowa infrastruktury w spotkaniu weteranów oraz działauzupełniającej kluczową sieć czy Ochotniczych Straży Pożarnych
drogową. Priorytet VII. Trans- gminy Krzyżanowice, które odbyło się
port Regionalnego Programu w Nowej Wiosce.
Operacyjnego Województwa W urzędzie gminy po raz kolejny odbyły
się wykłady Uniwersytetu Dziecięcego.
Śląskiego na lata 2007-2013.
(bg)
23 listopada
Zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda odwiedził Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie w związku z Dniem
Pracownika Socjalnego.

SCHETYNÓWKĘ Najserdeczniejsze życzenia
W ostatnich miesiącach gmina Krzyżanowice podjęła intensywne starania o pozyskanie
w przyszłym roku dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019. Jeśli uda się pozyskać środki, będą wydane na przebudowę ulicy Powstańców Śląskich wraz
z Placem Warszawskim w Chałupkach. Gmina liczy na dofinansowanie w wysokości poło-

9 listopada
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, dotyczącym działań w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W spotkaniu wziął udział zastępca wójta gminy.

19 listopada
W Urzędzie Gminy jak co roku odbyło się uroczyste spotkanie jubilatów
obchodzących 50-lecie małżeństwa
„Złote Gody”.
W Domu Pomocy społecznej w Krzyżownicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w imieniu władz gminy udział
wzięła pani skarbnik Danuta Biczysko.
Zastępca wójta gminy wziął udział
w uroczystym przekazaniu władzy
nowemu Komendantowi Policji w Raciborzu – stanowisko to objął mł. insp.
Łukasz Krebs.

DROGA POLNA
z nową nawierzchnią

KRÓTKO
4 listopada
Zastępca wójta gminy Krzyżanowice
Grzegorz Swoboda uczestniczył w konferencji w Ostrawie, gdzie tematem
przewodnim był transport międzynarodowy. Udział wzięli przedstawiciele
Polski, Czech i Słowacji.

22 listopada br. swoje 90. urodziny obchodziła mieszkanka
Tworkowa Pani Gertruda Drobny. 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 oraz kolejnych tak pięknych rocznic.

24 listopada
Konferencja dotycząca programów
współpracy europejskiej i 25-lecie programu INTERREG, w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. W konferencji wziął udział zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda.
Zastępca wójta gminy wraz z panią
skarbnik podpisali w WFOSiGW w Katowicach umowę o pożyczkę na działania
związane z ograniczeniem niskiej emisji.
26 listopada
Odbyła się Rada Społeczna SPZLA –
wizja w terenie.
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cją Pavla Kozla, Chór mieszany
z parafii Píšť (Czechy) pod dyrekcją Norberta Nemca, Chór
mieszany „Małgorzata” z Lysek pod dyrekcją Zygfryda Kupczyka, Chór mieszany „Cantate”
z Pawłowa pod dyrekcją Gabrieli Grytner, Chór męski z parafii
NSPJ w Raciborzu pod dyrekcją

Jana Goldmana, Chór mieszany
„Brzezie” z parafii św. Ap. Mateusza i Macieja w Raciborzu-Brzeziu pod dyrekcją Aleksandry Gamrot, Chór mieszany im.
Juliusza Rogera z Rud pod dyrekcją Krystyny Lubos.
(tb)

Chór św. Anny z Krzyżanowic

ŚWIĘTOWAŁ JUBILEUSZ
Krzyżanowice » Chór św.
Anny z Krzyżanowic, którym
od 30 lat dyryguje jego założyciel Leonard Fulneczek obchodził swój jubileusz. Podczas
koncertu, który odbył się w niedzielne popołudnie 22 listopada
w kościele parafialnym można
było usłyszeć Hallelujah Leonarda Cohena i Alleluja Haendla, Ave Maris Stella Franciszka
Liszta, Gdybym był bogaczem
oraz Sunrise, Sunset z musicalu
Skrzypek na dachu, a także Hevenu shalom aleichem (tradycyjna pieśń hebrajska). To niektóre z utworów wykonanych
przez Chór św. Anny z Krzyżanowic podczas koncertu. Na
bis chórzyści zaśpiewali Pieśń
niewolników z opery Nabucco
Verdiego. Występ chóru został
nagrodzony długimi i gorącymi
brawami.
W partiach solowych wystąpili: Andrzej Markowiak, Wiktoria
Kolorz, Natalia Fichna, Bernard
Fulneczek, Alfred Fichna, Man-

fred Ostrożny, Ryszard Popławski. Gościnnie wystąpili także
sopranistka Ewa Lopocz i tenor Pavel Kozel. Chórowi towarzyszyła orkiestra kameralna
i kwartet Morawsko-Śląskiego
Teatru Narodowego w Ostrawie.
Po koncercie życzenia i gratulacje złożyli jubilatom m.in.
starosta raciborski Ryszard Winiarski, zastępca wójta gminy

Krzyżanowice Grzegorz Swoboda i wójt senior Wilhelm Wolnik.
Jubileusz krzyżanowickiego
chóru połączono z Przeglądem
Chórów Pogranicza pod patronatem Starosty Raciborskiego.
Przed koncertem Chóru św. Anny zaprezentowało się siedem
chórów z polskiej i czeskiej strony granicy: Chór mieszany z parafii Hać (Czechy) pod dyrek-

Myśliwi uczcili swojego patrona

Dzień Seniora w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » 18 listopada członkowie krzyżanowickiego Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów świętowali Dzień
Seniora. Na spotkanie do restauracji Staruszek przybyło
ponad 100 osób.
Uroczystość związana
z Dniem Seniora przebiegała
jak zwykle w miłej atmosferze.
Wśród zaproszonych gości była
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek i zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda, który złożył
wszystkim życzenia: długich lat
w zdrowiu, szczęściu i radości.
Podczas uroczystości z krótkim programem artystycznym
wystąpiły dzieci z miejscowej
szkoły. Zabawne scenki i godka śląska ubawiły, ale i wzruszyły seniorów, którzy nagrodzili młodych aktorów gorącymi brawami.
Krzyżanowickie koło jest
najmłodsze „stażem” w gmi-

nie Krzyżanowice – powstało
13 lutego 2009 roku, zapisało się
wtedy 30 osób. Obecnie koło liczy 113 członków i działa bardzo prężnie. Poza spotkaniami
z okazji Dnia Babci i Dziadka,
Dnia Kobiet, Dnia Matki i innych okazjonalnych świąt, organizowane są wycieczki turystyczne, wyjazdy do teatru, operetki czy na musicale.

Przewodnicząca krzyżanowickiego koła – Maria Stanik
– jest osobą z werwą i pełną
zaskakujących pomysłów. Zapewnia, że w przyszłym roku
nie zabraknie również atrakcyjnych imprez, które częściowo
są dofinansowane z budżetu
gminy oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Al(tb)
koholowych.

Bieńkowice » Polowanie "hubertowskie" to jedno z trzech
najbardziej uroczystych polowań w roku, obok polowania
w Wigilię Bożego Narodzenia
i sylwestrowego. Związane jest
z łowiecką tradycją obchodzenia 3 listopada jako dnia patrona
myśliwych - św. Huberta. Jest
przeważnie pierwszym polowaniem inaugurujacym jesienno-zimowy sezon i od tego dnia
można polować na wszystkie
łowne zwierzęta. Myśliwi nadają mu szczególnie uroczysty
charakter z zachowaniem histo-

rycznych wzorców i ceremoniałów m.in. sygnałów łowieckich.
Łowy odbywają się często nie
w dniu patrona, lecz w najbliższym dniu wolnym od pracy.
W niedzielę 8 listopada przed
leśniczówką w Bieńkowicach
zebrali się myśliwi zrzeszeni
w Kole Łowieckim „Bażant” po
apelu „na łowy”, zagranym na
rogach myśliwskich, udali się
na polowanie. Trofea polowania
ułożono przy ołtarzu polowym
w tzw. pokot. Po zakończonych
łowach, przy leśniczówce odbyła się msza św., którą celebrował

ks. proboszcz Krystian Giemza. We mszy, która wpisana jest
w tradycję obchodów związanych z patronem myśliwych św.
Hubertem, uczestniczyli myśliwi wraz z rodzinami oraz sympatycy myślistwa.
Polowanie „hubertowskie”
jest krótsze niż zazwyczaj, bo
w tym dniu myśliwi chcą jeszcze wspólnie biesiadować przy
ognisku. Tak było i w Bieńkowicach – dla wszystkich, którzy przybyli świętować był poczęstunek.
(tb)
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Jesień owocami malowana – orzechy

Kapustę zakisić już czas!
Tworków » Co swoje to swoje. Zawsze jest najlepsze. I kapusta zakiszona w domu w dębowej beczce lub kamiennym
buncloku smakuje lepiej niż ta
kupiona w sklepie. Jesień to odpowiednia pora na robienie zapasów na zimę, w tym i kapusty.
Bowiem kapustę na zimę kisi
się od połowy października do
pierwszych dni listopada.
A jak się taką kapustę kisi?
Najlepiej naocznie przekonać
się o tym w Tworkowie, w Centrum Kultury. Tam od kilku lat
jesienią spotykają się gospodynie z całej gminy i urządzają pokazowe „kiszynie kapusty”.
Najpierw obrano kapustę
z brudnych i uszkodzonych liści, potem poszatkowano na
maszynce, w czym chętnie pomagał zastępca wójta Grzegorz
Swoboda zaproszony przez panie na imprezę. A wszystko pod
kontrolą miała gospodyni spotkania – dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.
Do deptania przygotowała
się w tym roku Krystyna Pawełek z Owsiszcz, dokładnie myjąc nogi w gorącej wodzie. Pani
Krysia deptała jednak w gumowych butach specjalnie do tego
przeznaczonych, odziedziczonych po swojej omie i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wszystkim czynnościom,
z otwartymi ze zdumienia i zaciekawienia buziami, przyglądały się tworkowskie przedszkola-

kamiennym garnku.
Deptanie kapusty to również,
tak jak kiedyś bywało, spotkanie
towarzyskie i to bardzo wesołe. Czas wypełniony pracą gospodynie uprzyjemniały sobie
śpiewem, akompaniowała im
na pianinie Dorota Nikel. Natomiast przedszkolaki wraz z wychowawczyniami przygotowały
krótki program z wierszykami,
piosenkami i tańcami.
Nie mogło także obyć się bez
wspólnego posiłku, który panie
przygotowały przed imprezą.
„Kiszynie kapusty” po raz
siódmy zorganizował Gminny
ki, które przyszły zobaczyć to Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
niezwykłe dla nich widowisko. i Turystyki przy wydatnej pomoPięć dziewczynek – Amelka, Ju- cy pań z kół gospodyń wiejskich
lia, Nadia, Karolina i Zuzia – tak- całej gminy.
(tb)
że deptało kapustę, w specjalnie
przygotowanym dla nich małym,

OGŁOSZENIE

KARP ŚWIĄTECZNY
od 18 do 22 grudnia 2015

JOACHIM ŁOPOCZ

Tworków, ul. Nowa 10
Zamówienia telefoniczne 886 722 504

(możliwość dowozu pod wskazany adres)

Tworków » Sałatka z fasolki z orzechami, indyk na zimno w orientalnej marynacie
z orzechami, kasza gryczana
z orzechami, sałatka z kalafiora i orzechów, chleb z orzechami posmarowany masłem ziołowym. Poza tym wszelkiego
rodzaju słodkości z kłobuczkami czy też – jak kto woli – ulami na czele. Te wszystkie cuda
sztuki kulinarnej przygotowały
panie z kół gospodyń wiejskich
gminy Krzyżanowice na kolejne
spotkanie kulinarne, tym razem
z orzechami – nie tylko włoskimi i laskowymi – w roli głównej.
Różnorodność smakowa
orzechów powoduje, że mogą
być stosowane w różnorakich
kombinacjach. Wzorem mieszkańców krain, z których pochodzą, można spożywać je jako
zdrową i energetyczną przekąskę. Doskonale sprawdzają się
jako dodatek do ciast, deserów,
sałatek, słonych potraw, musli.
Ich bogate zastosowanie zależy
jedynie od fantazji kulinarnej.
Mimo, że kaloryczność orzechów jest porównywalna do słodyczy, daleko im do „pustych
kalorii”. Ich głównym atutem
jest zawartość pełnowartościowych składników odżywczych,
składników mineralnych oraz
witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Docenią to wszystkie
osoby dbające o swoje zdrowie,
którym zależy na zbilansowanej, zdrowej i przede wszystkim
smacznej diecie.
Orzechy dostarczają organizmowi cenne składniki mineralne m.in..: cynk, fosfor, mag-

nez, wapń, żelazo, potas, miedź
i mangan oraz witaminy B1, B2,
B6, E, PP i kwas foliowy. Spożywanie orzechów ma korzystny
wpływ na pracę układu nerwowego, poprawia pamięć i koncentrację, pomaga chronić organizm przed zawałem serca
i udarem mózgu, zmniejsza
ryzyko wystąpienia cukrzycy.
Oprócz tego orzechy mają bardzo dobry wypływ na wygląd
skóry, włosów i paznokci.
Różne gatunki orzechów, ich
rola w odżywianiu były tematem
krótkiej prelekcji na początku
spotkania. Gospodynie z zainteresowaniem wysłuchały różnych ciekawostek związanych
z orzechami, były także przysło-

wia, legendy i anegdoty na ten
temat. Potem odbyła się oczywiście degustacja potraw, a następnie różne konkursy.
Dekorację sali Centrum Kultury w Tworkowie, gdzie 18 listopada miało miejsce spotkanie
kulinarne, stanowiły prace dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Krzyżanowice,
jakie wpłynęły na konkurs plastyczny „Jesień owocami malowana”.
Była to jedna z wielu imprez,
organizowanych przez Gminny
Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki, przy zaangażowaniu
kół gospodyń wiejskich gminy
Krzyżanowice.
(tb)

Roszkowski oktoberfest 2015
Roszków » 24 października po raz dziewiąty mieszkańcy Roszkowa i innych miejscowości spotkali się na biesiadzie
piwnej w świetlicy. Tym razem
w stylu kowbojskim. Atrakcją był taniec country naszego zespołu tanecznego i bardzo ciekawy kabaret naszych
pań z KGW. Domowe ciasto,
pajda chleba ze smalcem czy
grochówka, to tylko dodatki
do kufelka piwa. Bardzo emocjonująca była licytacja tortu
w kształcie kapelusza kowbojskiego, a różnorodne konkursy
bawiły publikę doskonale. Starsi biesiadnicy mogli pochwalić

się swoimi ciekawymi kufla- W przyszłym roku mamy mami, a młodsi umiejętnościami ły jubileusz – dziesiątą edycję
rzucania kapeluszem do celu. biesiady, już teraz zapraszamy.
Maria Riedel
Humor dopisywał wszystkim.
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Rudyszwałd

Święty Marcin

w gminie Krzyżanowice
Przypadające 11 listopada
obchody Dnia św. Marcina stały się w naszej gminie tradycją.
Początkowo w Tworkowie, teraz
już w Krzyżanowicach, Owsisz-

czach, Bieńkowicach i Rudyszwałdzie. Wieczorem dzieci niosąc zapalone lampiony uczestniczą wraz z rodzicami w pochodzie prowadzonym przez

świętego Marcina, jadącego
na koniu, ubranego w czerwoną pelerynę i w hełmie na głowie. Po pochodzie dzieci dostają
świętomarcińskie rogale.

Owsiszcze
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Goście z Magdeburga

wyjątkowe egzemplarze, które
znajdują się jedynie w naszym
mieście - np mumia egipska,
zęby mamuta czy eksponaty
z gabinetu stomatologicznego.
W Bieńkowicach każdy spróbował sił u kowala w zabytkowej kuźni Sochów, wykuwając
proste elementy. Uczniowie poznali ciekawostki na temat tego
zawodu.
Gościom spodobała się nasza mała ojczyzna, podkreślali naszą gościnność, otwartość
oraz dobrą organizację. Dyrektor szkoły Mario Vollack powiedział, iż zabiorą ze sobą pozytywne wspomnienia, ale szkoda że nie mogą zabrać „nas” ze
sobą. Jednak czas szybko zleci
i już w listopadzie odwiedzimy
naszych przyjaciół.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie rodziców uczniów
z klasy V, dyrekcji, nauczycielom
za lekcje w grupie międzynarodowej, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do
Roszków » Na piżamowym
sprawnego przebiegu wizyty.
Koordynator party w roszkowskiej świetliDanuta Janoch cy spotkało się ponad 100 osób
– rodziny zastępcze z powiatu
raciborskiego i zaprzyjaźnione z nimi rodziny z Roszkowa.
Wszyscy – maluchy, nastolatki
i dorośli – przybyli na imprezę
w strojach wieczorowych, czyli
w piżamach. Zabawa była doskonała. Najpierw rodzinna prezentacja strojów, za które „Księżyc” (w tej roli sołtys Roszkowa
Józef Staś) wręczał pluszaki. Potem wspólne zdjęcie i dalej tańce i zabawy. Nie zabrakło też zabawnych konkursów: kołysanka
czyli usypianie młodszego rodzeństwa, rzut poduszką i kapciem do celu, najzabawniejsze
kapcie, najśmieszniejsza piżama, najciekawsze nocne nakryKolejne, bardzo ciekawe cie głowy oraz czytanie bajek.
To czwarta impreza integrai bogate metodycznie, spotkanie z Gliną Dolya z pewnością cyjna rodzin zastępczych, któbędzie inspiracją do wielu dalszych twórczych działań na kanwie edukacji najmłodszych.
Barbara Somerla
– dyrektor Przedszkola
w Bieńkowicach

PIŻAMA PARTY

Tworków » W dniach 26
-30 października 2015 w ZSO
w Tworkowie gościliśmy sześciu uczniów z grupy sportowej
„Floorball Tiger- Magdeburg”
wraz z dyrektorem szkoły partnerskiej panem Mario Vollack
oraz nauczycielką panią Marlen
Bachmann. Tworkowska szkoła
współpracowała już ze szkołą
podstawową Sudenburg z Niemiec w ramach projektu europejskiego Comenius pt: „Sport
i bajki pomostem do wnętrza
dziecka”. W trakcie trwania
tego projektu w naszej szkole została wprowadzona nowa
dyscyplina sportowa jaką jest
uni-hockey (floorball). Pomimo,
iż projekt się już zakończył, koordynatorzy tych szkół pragną
kontynuować współpracę.
Pierwsze działania już za na-

mi. Po oficjalnym przywitaniu
w budynku DFK w Tworkowie,
uczniowie zostali zapoznani
z działalnością DFK w Tworkowie, którą przedstawił przewodniczący koła pan Brunon
Chrzibek. Do południa uczniowie uczestniczyli w zajęciach
szkolnych, były więc gry i zabawy integracyjne, zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne, ciekawe
zajęcia taneczne, przyrodnicze
i plastyczne. Uczniowie z Niemiec nauczyli się także niektórych zwrotów po polsku, które
później zastosowali w konkretnej sytuacji.
Po zajęciach uczniowie udali się do Urzędu Gminy, gdzie
przywitał ich zastępca wójta
pan Grzegorz Swoboda, a następnie zwiedzili naszą gminę
i miasto Racibórz. Ciekawym

Konferencja z Galiną Dolya
29 października br. dyrektorzy przedszkoli gminy Krzyżownice uczestniczyli w wojewódzkiej konferencji organizowanej
przez WOM w Rybniku, prowadzonej przez Galinę Dolyę –
światowego eksperta w zakresie teorii L.Wygotskiego.

Na konferencji Galina Dolya
podkreśliła związek i znaczenie rozwoju umiejętności motorycznych dziecka dla jego
rozwoju umiejętności językowych oraz myślenia w zmieniającym się środowisku rozwojowym dziecka.

wydarzeniem była wizyta w Radiu Mittendrin, gdzie została nagrana audycja radiowa z naszymi gośćmi, uczniowie poznali
etapy powstawania takiej audycji. W muzeum w Raciborzu
uczniowie mieli okazje poznać

Autorka programu „Klucz
do uczenia się” w 2013 roku
odwiedziła również naszą gminę, w której wybrane moduły
programu realizowane są od
2012 roku.
Przedszkola naszej gminy systematycznie wzbogacają programy swojej pracy dydaktycznej. W dalszym ciągu wprowadzają nowe zagadnienie, kolej„Jak przewidzieć, jak osłonić?
ne ciekawe i rozwijające moduły
Motyl nad spienionym
programu „Klucz do uczenia się”,
a także innowacje pedagogiczne.
potokiem życia.
Wszelkie te działania ukieJak dać trwałość,
runkowane są na rozwój dziea nie obciążyć lotu,
cka tak, aby dzieci z naszych hartować, a nie nużyć skrzydeł?”
przedszkoli posiadły jak najwięcej umiejętności kluczoJanusz Korczak
wych, niezbędnych do dalsze„Jak kochać dziecko”
go ich rozwoju.

w Roszkowie

rą zorganizowały kierowniczka
Świetlicy Wiejskiej w Roszkowie Maria Riedel i prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” Irma
Kruppa.
Rodzice zastępczy starają
się stworzyć rodzinną atmosferę oraz sprzyjające warunki do
kształcenia i dorastania swoim
podopiecznym. Poprzez wspólne zabawy, spotkania integracyjne uczestnicy udowadniają,
że rodzina zastępcza może zapewnić dziecku stabilne środowisko wychowawcze umożliwiające jego rozwój w warunkach najbardziej zbliżonych do
środowiska rodzinnego.
Spotkanie zostało dofinansowanie ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(tb)

Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse
Jaki związek ma kolor ścian
z lekcją języka niemieckiego?
Z pozoru nie ma. Jakże często
jednak pierwsze wrażenie jest
mylne! Warto więc przyjrzeć się
dokładniej projektowi „Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie.
Tak właśnie zrobili i nasi uczniowie z Gimnazjum w Chałupkach. Są obecnie jednym z 79 zespołów bioracych udział w konkursie „Niemiecki ma klasę”
w roku szkolnym 2015/2016.
Zadanie konkursowe polega na
tym, by wspólnie zastanowić się
jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka
niemieckiego i wprowadzić takie

zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo,
a aranżacja klasy ułatwi naukę.
Goethe-Institut przygotował materiały, oferuje szkole-

środowiska i stworzyć okazję do
zdobywanie doświadczeń w partycypacji. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji
i współdziałanie przy realizacji
ustalonych zamierzeń ma na
celu stworzenie optymalnego
środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole.
Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji
Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edunia i warsztaty, a zespól projektu kacji w Warszawie. Instytucją
„Niemiecki ma klasę” służy po- wspierającą projekt jest Minimocą poszukującym informacji. sterstwo Spraw Zagranicznych
Tym projektem Goethe-Insti- Republiki Federalnej Niemiec.
Info: ZSO Chałupki
tut chciałby zachęcić uczniów
do działań na rzecz najbliższego
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II edycja „Twój zawód brzmi znajomo”
Nowi uczniowie i nowe zawody. Ruszyła kolejna II edycja
poznawania zawodów w naszej
gminie i nie tylko.
W poprzednim roku szkolnym odwiedziliśmy 10 zawodów,
które bardzo przypadły naszym
już absolwentom do gustu i pomogły niewątpliwie przy wyborze szkoły.
W tym roku szkolnym ponownie uruchomiliśmy poznawanie
zawodów, ale tym razem uczniowie sami typowali, co chcą
i gdzie zobaczyć. Przed nami
kolejne nieodkryte jeszcze zawody: policjant, strażak, analityk, florystka, cukiernik, piekarz, makijażystka, fryzjerka,
fotograf oraz mechanik samochodowy. Wraz z panią Justyną
Wojda uczniowie III gimnazjum
ZSO Tworków poznają po kolei
zawody nie tylko w teorii, ale
również w praktyce.

Jako pierwszy zawód jaki odwiedziliśmy w tej edycji było to
policjant. Do poznania tego zawodu zgłosiła się grupa uczniów:
Daniel Miensopust, Rafała Bulenda, Grzegorz Jobczyk, Hubert
Kupka oraz Martin Wolnik. Uczniowie pojechali do KPP w Raciborzu, gdzie oprowadził nas
podkom. Mirosław Szymański,
będący rzecznikiem prasowym.

Na wstępie przedstawił pokrótce,
czym jest zawód policjanta i jakie ona ma zadania zarówno na
komendzie, jak i w patrolu. Uczniowie mieli okazję zwiedzić m.
in dyżurkę, Wydział Kryminalny, gdzie poznali tajniki kryminologii, radiowozy oraz zostali
zaproszeni na rozmowę z Komendantem Policji inspektorem
dr Pawłem Zając, który opowiedział o wykonywanym przez siebie stanowisku oraz przybliżył
pracę policjanta i poszczególne
stopnie awansu.
Następnym zawodem, który odwiedziła grupa uczniów to
strażak. Tym razem uczniowie
w składzie: Huber Kupka, Grzegorz Jobczyk, Daniel Miensopust, Marek Świenty oraz Martin Wolnik wraz z panem Kry-

stianem Jobczyk udali się do
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu. W komendzie przywitała nas dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. Roland Kotula, który za
porozumieniem Komendanta st.
bryg. Jana Pawnika, oprowadził
nas po jednostce i opowiedział,
z jakimi zadaniami spotykają się
strażacy. Uczniowie odwiedzili
Powiatowe Stanowisko Kierowania, gdzie dyspozytor jest odpowiedzialny m. in za odbieranie
zgłoszeń i wysyłaniem strażaków na zdarzenia. Ponadto mieli
okazje założyć ubiór typu Nomex
wraz z aparatem powietrznym.
Poznali narzędzia potrzebne do
pracy każdemu strażakowi m.
in. sprzęt hydrauliczny do cięcia karoserii używany podczas
ratowania drogowego, sprzęt
medyczny, motopompy, pilarki, przecinarki, kompresory, radiotelefony oraz drabiny i węże.
Największa atrakcją było wyjechanie na drabinie na 37m i zobaczenie panoramy Raciborza
oraz malowniczy jesienny zachód słońca.
Kolejny zawód to spotkanie
z fryzjerką i makijażystką. Tutaj wybór padł na salon fryzjerski „Luiza” pani Dagmary Siegmund w Tworkowie, słynący

ka te same konkurencje rozgrywane były wśród uczniów
gimnazjum.
Pierwszego dnia bardzo miłym przerywnikiem rywalizacji była wizyta i prelekcja pani
Agnieszki Paloc, nauczycielki
ze szkoły dla dzieci z problemami słuchu z Raciborza. Pani
Agnieszka opowiadała o specyfice pracy z uczniami z tą dysfunkcją w swojej placówce, ale
także uczyła nas języka migowego. A oto dyscypliny, w których brali udział nasi uczniowie:
dyktanda w języku angielskim
i niemieckim – 3 przedstawicieli klas pisało 20- minutowe
dyktando z wybranego przez
siebie języka. W tym samym
czasie reszta klasy rozpoczynała już pracę nad plakatami
w języku angielskim i niemieckim na wylosowany przez sieChałupki » 12 i 13 paździer- wie szkoły podstawowej i gim- go i angielskiego oraz również bie wcześniej temat, a były one
nika to w naszej szkole dwa nazjum brali udział w różnego poszerzały ich znajomość w za- różne: sport, zwierzęta, kwiaty
dni obchodów związanych ze rodzaju dyscyplinach, które ba- bawny i rekreacyjny sposób. 12 i rośliny, dom itp.
świętowaniem uczenia się przez dały poziom zaawansowania października bawiła się szkoła
Kolejna dyscyplina sprawnas języków obcych. Ucznio- znajomości języka niemieckie- podstawowa, a 13 październi- dzała szybkość i wiedzę na-

Dni Języków w ZSO w Chałupkach

Kolorowy Dzień

JĘZYKÓW OBCYCH
Krzyżanowice » W środę
28 października obchodziliśmy
w ZSO Krzyżanowice Europejski Dzień Języków. Tegoroczne
hasło to „English and German
Fun Day” i jak na prawdziwy
dzień zabawy językami obcymi
przystało, był on wesoły i bardzo
kolorowy. Wszyscy uczniowie
ubrali się w wybrany wcześniej
kolor, na korytarzach czy na sali gimnastycznej nie było najmniejszych problemów z iden-

tyfikacją poszczególnych klas.
Nasze maluszki, czyli uczniowie klas I-III SP, oblegali
salę gimnastyczną na pierwszej i drugiej lekcji. Było bardzo czerwono, niebiesko, żółto i pomarańczowo. Gimnazjaliści pod nadzorem anglistów
i germanistów przygotowali dla swoich młodszych kolegów „stoiska”, przy których
nasi młodzi trenerzy ćwiczyli
z dziećmi zwroty, słówka i pro-

ste rozmówki w języku angielskim i niemieckim. Nie zabrakło prawdziwych rekwizytów:
zabawek, puszek z cyferkami,
tunelu, hulajnogi do zrobienia
obowiązkowej rundki czy kolorowych samodzielnie wykonanych przez uczniów flash cards czyli kart pracy z rysunkami kolorów, zwierzątkami, jedzeniem
itp. Dzieci były pochłonięte zabawą- nauką, a młodzi trenerzy
poznali, że praca nauczyciela

może dawać wiele satysfakcji,
ale też wymaga również sporo pracy. Część gimnazjalistów
prowadziła te warsztaty w ramach swojego projektu edukacyjnego.
Klasy starsze IV-VI SP
i I –III Gimnazjum wzięły udział
w dwóch quizach czyli konkursach wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Konkursy dla gimnazjum
poprowadziły gimnazjalistki

z dużej renomy i profesjonalizmu. Tym razem grupa uczennic: Marta Czuraj, Natalia Buba,
Oliwia Staniczek, Wiktorii Hain,
Sandra Kuczaty, Wiktoria Fojcik,
Paulina Bańczyk oraz Wiktoria
Białas wysłuchały rad i cennych
wskazówek od profesjonalistek.
Na wstępie pani Dagmara
wyjaśniła naszym uczennicom,
czym jest zawód fryzjera i jakie szkoły należy ukończyć, aby
móc podążyć zarówno w kierunku fryzjerki jak i makijażystki.
Uczennice mogły brać udział
w części praktycznej, gdzie na
przygotowanych wcześniej główkach starały się wykonać wymyślone przez siebie fryzury, sugerując się wskazówkami i radami pani Dagmary. Uczennice
niejednokrotnie zadawały pytania oraz prosiły o pomoc. Każda
z nich miała do wykonania inny
rodzaj fryzury na różnych przyrządach – prostownica, lokówka
stożkowa i lokówka tradycyjna.
U makijażystki pani Justyny
Madeja, w części praktycznej
dziewczyny wybrały Sandrę Kuczaty na modelkę, na której były

pokazane odpowiednie warstwy
makijażu. Każda dziewczyna
mogła spróbować sama pomalować koleżankę, zadając pytania i zdobywając wiedzę w zakresie wizażu.
Podczas wszystkich spotkań uczniowie podziękowali za
przeprowadzone spotkania i poświęcony im chwile obiecując,
że nie był to zmarnowany czas,
a wręcz przeciwnie nauczyli się
bardzo dużo i poznali zawód od
zupełnie innej, nieznanej dotąd
strony.
Ja natomiast chciałam,
po raz kolejny podziękować
wszystkim naszym „instruktorom” za cenny czas i ogromne
zaangażowanie, które wzbudza
w uczniach chęć i dążenie do
zrealizowania swoich marzeń
w zakresie zdobywania swojego przyszłego zawodu.
I na zakończenie dodam mądre słowa „ Nie wyśmiewaj małego ziarenka – kiedyś, on będzie drzewem palmowym” i oby
tak było w przypadku naszych
uczniów.
Justyna Wojda

szych uczniów, ponieważ składała się z dwóch części: po
pierwsze uczniowie mieli za
zadanie odszukać jak najwięcej pytań w obu językach rozsianych po szkole, a następnie
już w klasach mieli za zadanie
odpowiedzieć na te pytania.
Kolejna dyscyplina sprawdzała wiedzę kulinarną: uczniowie mieli za zadanie przygotować kanapki charakterystyczne
dla wylosowanego przez siebie kraju. Pomysłowość i zmysł
kulinarny naszych uczniów naprawdę nas zaskoczyły. Kanapki były kolorowe, pomysłowe
i bardzo smaczne.
W tym samym czasie inni
uczniowie przygotowywali nazwy pomieszczeń naszej szkoły w językach różnych krajów,
również przez siebie wcześniej
wylosowanych.
Ostatnią dyscypliną było przygotowanie i opisanie części garderoby stroju
halloween’owego w języku niemieckim i angielskim.

Po podliczeniu punktów
w poszczególnych kategoriach, które przyznawane były przez różne kompetentne
komisje przyznano miejsca: 1.
klasie VI, 2. klasie V i 3. klasie
IV. Gratulujemy!
Drugi dzień był bardzo podobny do pierwszego, jednak
tym razem w szranki stanęły
klasy gimnazjalne. Odwiedziła nas Pani Elena Fila, która
w bardzo interesujący sposób,
przy pomocy przygotowanej
przez siebie prezentacji multimedialnej, opowiadała o stereotypach w postrzeganiu przez
nas Rosji i jej mieszkańców.
Zwycięzcą w gimnazjum została klasa III b, 2. miejsce przypadło klasie III a, a 3. klasie II.
Wszystkim gratulujemy wiedzy, zaangażowania i pomysłowości oraz dziękujemy tym, którzy przyczynili się do organizacji tych dni.
Info: ZSO Chałupki

podopieczne pani Ani Mierzwy - Maja Adamik, Wiktoria Kolorz, Paulina Krupa i Wiola Biczysko, a konkurs dla klas IV-VI SP poprowadziły uczennice
pani Ewy Kuczery - Iza Bałajda,
Kasia Moskwa i Kasia Wiącek.
Wyniki naszych potyczek klasowych przedstawiają się następująco - w Gimnazjum I miejsce
zdobyła klasa IIIG, II miejsce
– klasa II bG, III miejsce zajęła
klasa IIaG, IV miejsce to klasa IG. W Szkole Podstawowej
najlepsza okazała się klasa VIa,
drugie miejsce zajęły klasy VIb
i Vb, trzecie miejsce zajęły klasy Va i IVb, czwarte miejsce to
klasa IVa.
Nikt nie wątpi w ważność
umiejętności porozumiewania się w języku obcym. A to, że
można się uczyć języka obcego

w zabawie czy przez emocjonujące współzawodnictwo w konkursach może tę naukę jedynie
urozmaicić i uatrakcyjnić. Tegoroczny English and German
Fun Day uważam za udany
Ewa Kuczera oraz cały Zespół Języków Obcych.
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ZDROWE ZĄBKI

Zabełków » Przedszkole
Publiczne im Kubusia Puchatka w Zabełkowie w tym roku
szkolnym zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Dzieciństwo bez próchnicy - Zęby
małego dziecka”. Program ten
prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Głównym celem
projektu była poprawa zdrowia
jamy ustnej dzieci w wieku 3-5
lat oraz wzrost świadomości
i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej wśród dzieci przedszkolnych. W ramach edukacji bezpośredniej w naszej pla-

cówce została przeprowadzona
prelekcja, w której uczestniczyły nie tylko dzieci, ale również rodzice. Podczas prelekcji pani edukator opowiedziała
o właściwej diecie zapobiegającej próchnicy, przypomniała podstawowe zasady higieny
jamy ustnej, a przede wszystkim nauczyła naszych najmłodszych prawidłowej techniki
szczotkowania ząbków. Każde
dziecko otrzymało również pakiet edukacyjny, a w nim specjalny kalendarz pomagający
w utrwaleni nawyku szczotkowania zębów dwa razy dziennie, szczoteczkę oraz pastę
przeznaczoną specjalnie dla
najmłodszych. Również rodzice

Noc strasznych historii/
Gruselnachtgeschichten
obecni na spotkaniu otrzymali
ulotki z poradami i wskazówkami jak właściwie dbać o ząbki swoich pociech. Promowanie zdrowego stylu życia jest
jednym z zadań wychowania
przedszkolnego, toteż udział
w powyższym projekcie był
cenną lekcją zdrowia dla dzieci.
Info: Przedszkole Zabełków

PEŁNA MISKA

Chałupki » W ramach Klubu Odkrywców Języka Niemieckiego w nocy z dnia 25.09 na
26.09.2015r. odbyła się w naszej
szkole „Noc strasznych historii” / „Gruselnachtgeschichten”.
Uczniowie klasy V SP wraz z panią mgr Marią Gołąbek oraz
mgr Klaudią Rusnarczyk przenieśli się na jedną noc w atmosferę grozy i strachu. Przez całą
noc odbywały się gry i zabawy
z językiem niemieckim. Główną
zabawą były podchody nocne.
Zadaniem uczniów było odnalezienie 26 ukrytych wskazówek
mających na celu umożliwienie realizacji 4 głównych zadań. Atrakcją podchodów była
„Biała Dama” we własnej osobie,
straszne wiedźmy oraz przerażające duchy, w których po-

stać wcielili się uczniowie klasy
II gimnazjum. Nasi uczniowie
odwiedzili m.in. Kantor w Chałupkach, w którym pracuje mama jednego z uczniów uczestniczących w zabawie – pani Klaudia Rybarz. Zadaniem uczniów
było poproszenie pani Klaudii
o szklankę wody w j. niemieckim. Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie wrócili
wraz z opiekunami do szkoły,
gdzie zrobili sobie pyszne kanapki oraz przenieśli się w fantastyczny świat filmów zgrozy
i strachu Emotikon wink. Celem
spotkania była nauka języka niemieckiego w innowacyjny sposób, poprzez śmiech i zabawę
oraz pozytywne nastawienie. Po
(nie)przespanej nocy, pełnej pozytywnej energii i z uśmiechami

na twarzy, uczniowie udali się
do swych domów.

Halloween Party

07.11.2015 w ramach Klubu
Odkrywców Języka Niemieckiego uczniowie klasy V SP spotkali
się na poczęstunku halloweenowym, który sobie sami przygotowali. Na stole były owoce polane
czekoladą, przypominające dynie i duszki, sernik z pajęczyną
oraz parówki w cieście francuskim, które przypominały palce.
Klubowicze, aby dodać spotkaniu charakteru, przyszli przebrani za czarodziejów, wiedźmy
oraz duchy. W trakcie oglądali
różne filmy animowane o tematyce halloweenowej.
Info: ZSO Chałupki

dla schroniska z Eco Team Kiermasz Zabawek Używanych
Tworków » Po raz kolejny w życiu zespołu Eco Team,
najmłodsze uczennice udały się
z uzbieranymi darami – karmami i akcesoriami do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu. Dziewczynki
Emilia Zawadzka, Ela Krzykała
i Ala Korczok wraz z panią Justyną Wojda i panią Anią Krzykała, której serdecznie dziękujemy za transport, wyruszyły 6
listopada na spotkanie z czworonogami.
Uczennice miały okazję zwiedzić schronisko i zobaczyć na
własne oczy jak wygląda pobyt
takiego czworonoga w klatce,
bez właściciela. Było to dla nich magał się czułości. Dziewczynki mu ciepły, prawdziwy oraz peduże przeżycie, gdyż każdy pie- z chęcią zabrałyby każdego pie- łen miłości dom.
sek chciał być pogłaskany i do- ska pod swoje skrzydła, dając
Taki pobyt w schronisku to
wzruszające chwile dla każdego,
nawet największego twardziela.
Na koniec otrzymały dyplom-podziękowanie za dary i chęć
niesienia pomocy, który powieszą w szkole dla wszystkich uczniów, którzy włączyli się w naszą akcję.
Sam wyjazd na pewno pozostanie im na długo w pamięci
i docenią jak ważne jest rozsądne branie i opieka nad zwierzątkami, które mają w swych domach, aby nigdy one nie znalazły się w podobnej sytuacji.
Info: Eco Team

Tworków » Nasze nowe
najmłodsze Eco Team’owiczki
zabrały się do wielkich działań. Jeszcze niedawno zbierały
karmę dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu, a teraz podjęły się sprzedaży swoich i nie
tylko zabawek z dzieciństwa,
które mogą teraz służyć komuś innemu. Zainteresowanie
było tak ogromne, że po drugiej przerwie nic praktycznie
już nie zostało. Cieszymy się,
ze każdy znalazł coś dla siebie i będzie miał pamiątkę od
Eco Team, a tym samym miła
zabawkę na długo za grosze.
Dochód ze zbiórki zabawek
zostanie przeznaczony na zakup potrzebnych akcesoriów
dla naszych EKO Zwierzaczków ze szkoły.
Info: Eco Team
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Republika wyznaniowa
W związku z przełomowymi
wynikami wyborów parlamentarnych i zastraszania Polaków
republiką wyznaniową, chciałbym się podzielić z szanownymi czytelnikami kilkoma osobistymi refleksjami w tej materii.
Obawiam się, że w natłoku bieżących spraw natury społeczno-politycznej i obyczajowych
oraz braku refleksji historycznej zapominamy, że ową republiką wyznaniową Polska jest od
przeszło 1000 lat swego istnienia. Właśnie w przyszłym roku
przypada 1050 rocznica chrztu
Polski, kojarzona z początkiem
jej organizacji państwowej. Dodatkowym religijnym akcentem
tej rocznicy będą Kolejne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – królewskiej stolicy Polski.
Należę do pokolenia ludzi,
którzy pamiętają milenijne obchody chrztu w 1966 roku. Był
to okres budowy socjalistycznej ojczyzny pod przewodem
marksistowskiej partii – PZPR.
Przedstawiciele tamtej władzy
okazywali więcej szacunku ideologii Marksa i Lenina niż Bogu
i Kościołowi. By nie akcentować religijnego oblicza jubileuszu rzucono hasło „budowa
1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego”. Trzeba dodać,
że nie były to słowa rzucone na
wiatr. Dynamicznie zabrano się
do realizacji tego hasła. „Tysiąclatek” przybywało jak grzybów
po deszczu. Pomysłodawcy chyba nie przypuszczali, że nadejdą
czasy kiedy inna władza, rzekomo w wolnej już Polsce, będzie
szkoły i przedszkola oraz biblioteki zamykać i likwidować. Gwoli obiektywności tych uwag należy zauważyć, że nasza gmina
jawi się być pod tym względem
wyjątkową.

Wracając do początków państwa polskiego należy zauważyć,
że jego władca książę Mieszko
I był początkowo poganinem podobnie jak jego poddani. Praktykowano wtedy bałwochwalstwo,
czcząc różnych bożków według
kultu ówczesnych wierzeń. Echo
tamtych czasów pobrzmiewa do
dziś w niektórych praktykowanych zwyczajach – zabawy andrzejkowej, nocy świętojańskiej,
topienia marzanny.
Geopolityczne położenie Polski w Europie było i jest trudne,
szczególnie z politycznego punktu widzenia. Polska zawsze miała sąsiadów, lecz nie zawsze pokojowo usposobionych. Tak było
już za czasów Mieszka I. Chcąc
ułożyć sobie dobre relacje z sąsiadami, którzy już od kilku wieków byli w kręgu kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, Miszko
I postanowił by również Polska
takową się stała. Realizując swoje zamiary podjął decyzję politycznego ożenku z czeską księżniczką Dąbrówką – chrześcijanką, przy okazji również przyjmując chrzest, tym samym dając
przykład całej świcie dworu oraz
poddanym do naśladowania. Orszaki ślubne ponoć spotkały się
w Hradcu nad Morawicą, a więc
niedaleko stąd.
Zakonnik ojciec Góra już od
lat organizuje spotkania młodzieży katolickiej w Lednicy
pod Poznaniem. To w tamtejszym jeziorze Mieszko I i jego
dworzanie przyjęli sakrament
chrztu, zmieniając oblicze Polski
pogańskiej na chrześcijańską.
Ponieważ dostojnicy polskiego
Kościoła byli zawsze wierni Papieżowi, odporni na wywrotowe
reformacje, Kościół w Polsce po
dzień dzisiejszy uchodzi za najbardziej katolicki w Europie.

Z małżeństwa Mieszka I i Dąbrówki pochodził waleczny syn
Bolesław Chrobry. Warto również o nim wspomnieć, bowiem
miał duże zasługi w umacnianiu
administracji kościelnej na terenie ówczesnej Polski. Z tamtych czasów Kościół wspomina
pierwszych misjonarzy św. Cyryla i Metodego oraz św. Wojciecha
– patrona Polski. Ten ostatni nie
zawsze był przychylnie traktowany w czeskiej ojczyźnie. Często bywał poza Pragą. W czasie
pobytu w Rzymie bp Wojciech
zetknął się z niemieckim cesarzem Ottonem III, dla którego
był spowiednikiem. Bywał też
na dworze Bolesława Chrobrego, od którego uzyskał aprobatę
by udać się do Prus Wschodnich
celem nawracania pruskiego pogańskiego ludu. Tam jednak został zamordowany. Chrobry postanowił sprowadzić jego ciało,
płacąc złotem o wadze równiej
wadze ciała ofiarnego misjonarza. Srebrny sarkofag ze szczątkami św. Wojciecha spoczywa
po dzień dzisiejszy w Katedrze
Gnieźnieńskiej. Poruszony zachowaniem Bolesława, cesarz
Otton III postanowił odwiedzić
zacnego sąsiada. Miejscem spotkania w roku 1000-cznym było
Gniezno, które uchodzi za prastarą stolicę Polski. Cesarz został przyjęty na dworze Chrobrego iście po królewsku. Był pod
wrażeniem wystawnej biesiady.
W przypływie szczerej sympatii nałożył na głowę Bolesława
swój diadem cesarski. Historycy
uważają ten gest za symbol koronacji Bolesława Chrobrego na
króla Polski. Przy okazji za zgodą cesarza Ottona III zostały powołane katedry biskupie w Kołobrzegu, Krakowie, Wrocławiu
oraz w Gnieźnie. Od XV wieku

w tym mieście rezydował pierwszy wśród biskupów – prymas.
Stanowisko to przetrwało po
dzień dzisiejszy, choć jego ranga jest mniejsza niż dawniej, kiedy to prymas koronował królów
i kierował sprawami państwa
pod ich nieobecność.
Ograniczone formy felietonu nie pozwalają szczegółowo
prześledzić całej historii Polski.
Jednak w każdej epoce znajdziemy przykłady wielkich Polaków
i patriotów zarazem, zarówno
wśród osób świeckich jak i konsekrowanych. Umiejętnie łączyli
spraw natury państwowej i religijnej, „oddając Bogu co boskie
a cesarzowi co cesarskiego” .
Chciałbym też zauważyć, że bez
1000-letnich korzeni chrześcijańskich oblicze współczesnej Polski byłoby inne, ale czy lepsze?
Czy moglibyśmy się w innej rzeczywistości chlubić św. Janem
Pawłem II? Wielu starszych czytelników pamięta jego długi, pracowity i owocny pontyfikat. Czy
jednak również pamiętamy co do
nas mówił, o co prosił? Czy dzisiaj patrząc na Polskę tam z góry może potwierdzić, że „Duch
Święty zstąpił i odnowił oblicze
polskiej ziemi”?
Patrząc na współczesną Europę być może w niedalekiej
przyszłości bez Europejczyków
myślę, że dla dobra nie tylko Polaków należy zadbać i utrwalić
republikę wyznaniową, zaczynając od Polski. Po 10. wiekach
mamy okazję oddać sąsiadom to,
co wtedy od nich otrzymaliśmy.
Wydaje się, że na dzień dzisiejszy
tylko Polska ze swym obliczem
religijnym realizuje powojenne
idee założycieli Unii Europejskiej – Schumana, Adenauera,
i De Gaspariego.
Szkoda, że nie można ich zapytać o opinie na temat współczesnego liberalnego oblicza UE.
Jan Psota

DAWNO, DAWNO
W ODLEGŁEJ GALAKTYCE…

Krzyżanowice » Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu ogłosiła Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny, do którego
przystąpiła młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Krzyżanowicach.
Prace, pod czujnym okiem
Pani Katarzyny Siwoń, wykonały: Martyna Cziuraj, Marta
Sabalczyk, Sybilla Bulenda, Simona Luleczka, Nikola Żaczek.
Prace są bardzo ładne, estetycznie wykonane. Dlatego uważam, że zanim trafią do raciborskiej biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 należy je pokazać naszym mieszkańcom.
W Raciborzu można będzie
je oglądać i podziwiać na wystawie po 27 listopada, bo wtedy
zostaną ocenione i nagrodzone.
A. Winiarczyk

Czytam sobie w bibliotece
REKLAMA

Nowa Wioska » Czytam sobie w bibliotece to tytuł projektu edukacyjnego Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej,
do którego przystąpiła Gminna
Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach. Po otrzymaniu materiałów edukacyjnych w postaci książek i wyprawek realizowaliśmy projekt z dziećmi
z Przedszkola w Nowej Wiosce. Wybraliśmy scenariusz
do książki Wojciecha Widłaka
„Marta i ufoludek”. Zajęcia były bardzo ciekawe i dzieciom
się podobały.
A. Winiarczyk

KĄCIK DIETETYKA
CZY SUPLEMENTY DIETY

UŁATWIAJĄ

ODCHUDZANIE?
Okres jesienno-zimowy dla wielu ludzi to czas, kiedy postanawiają pozbyć się nadmiernych kilogramów, by wraz z nadejściem
lata dumnie zaprezentować nową, szczuplejszą wersję siebie.
Poza tym zbliża się nowy rok, a wraz z nim postanowienia noworoczne. Ile razy głównym postanowieniem była utrata masy
ciała? Niektórzy zasięgną porady dietetyka, by schudnąć trwale,
ale przede wszystkim bez szkody dla zdrowia. Natomiast ktoś
inny woli pójść na skróty i sięgnąć po suplementy, wierząc, że
stanie się cud i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nadmierne kilogramy znikną bez żadnego wysiłku.
Na początku należy wyjaśnić: co to w ogóle jest suplement
diety? Najczęściej suplementy można kupić w aptece, co sugeruje ich związek z lekami, jednak w świetle polskiego prawa, suplement nie jest lekiem, lecz artykułem spożywczym. Oznacza
to, że suplementy diety nie są poddawane ścisłym kontrolom,
jak jest w przypadku leków, a do ich rejestracji wystarczy zgoda
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Najważniejsze jest jednak
to, że skuteczność ich działania nie musi być potwierdzona badaniami klinicznymi, innymi słowy, suplementy nie muszą wykazywać żadnego oddziaływania na zdrowie.
Na rynku jest dostępnych mnóstwo suplementów, właściwie
na wszystko. Największą sławą cieszą się te, które rzekomo mają ułatwić odchudzanie. W swoim składzie zawierają wyciągi roślinne (np. gorzka pomarańcza, guarana, kofeina, yerba mate,
zielona herbata) lub inne substancje, np. chrom regulujący gospodarkę węglowodanową, kwas CLA, który ma zmniejszać wielkość komórek tłuszczowych, czy chitosan, który ma zmniejszać
wchłanianie kwasów tłuszczowych. Można właściwie powiedzieć,
że suplementy zawierają szeroki wachlarz składników, a dodatkowo są ogólnodostępne, co dodatkowo zachęca do stosowania
ich na własną rękę, a co może być niebezpieczne dla zdrowia.
Przyjmowanie suplementów wiąże się z licznymi skutkami
ubocznymi. Najpoważniejszymi z nich są interakcje z lekami.
Przykładem może być spożywanie błonnika w formie suplementu, który przyjmowany wraz z lekami, ogranicza wchłanianie
leków, a tym samym ogranicza ich działanie terapeutyczne. To
właśnie ograniczenie wchłanialności leków jest najpoważniejszym skutkiem ubocznym stosowania suplementów, ale obok
tego mogą również pojawiać się takie objawy, jak odwodnienie,
bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, biegunki, czy też uczucie senności.
Zatem czy warto przyjmować suplementy na odchudzanie?
Osobiście nie znajduję ani jednego argumentu za ich przyjmowaniem. Oczywiście, że większość marzy o tym, by droga do
wymarzonej figury była prosta i przyjemna, najlepiej bez wychodzenia z domu, ale należy zadać sobie pytanie, czy warto
poświęcić swoje zdrowie, idąc na skróty? Czy nie lepiej wypić
pyszną zieloną herbatę, która przyspieszy metabolizm i jest
źródłem ważnych dla zdrowia przeciwutleniaczy, zamiast łyknąć tabletkę z jej wyciągiem? Albo czy nie lepiej zjeść kaszę gryczaną, chleb wieloziarnisty, które są naturalnym źródłem chromu, niż zjeść tabletkę? Pamiętajmy, że najbardziej racjonalną
drogą ku szczupłej sylwetce jest zdrowa dieta, która dostarczy
wszystkich niezbędnych składników odżywczych oraz aktywność fizyczna, a nie spożywanie sztucznie wyprodukowanych
suplementów diety, które same w sobie nie dadzą efektu, a ich
działanie nie jest potwierdzone.
Dietetyk kliniczny Aleksandra Brzeźniak
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Klub skata sportowego
„Krojc” Krzyżanowice
AKTUALNA KLASYFIKACJA

GMINNY TURNIEJ

TENISA STOŁOWEGO ŚWIETLIC
Bolesław: Dwa dni trwał turniej tenisa stołowego w świetlicy
w Bolesławiu, w którym udział
wzięło 35 tenisistów i tenisistek. 16 listopada mecze rozegrali zawodnicy w kategoriach
szkół podstawowych i gimnazjów, natomiast 17 listopada do
zawodów stanęli dorośli.
Dyplomy i medale dla zwycięzców oraz poczęstunek ufundował Gminny Zespół Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki.

1. Paweł Kucharski (Tworków)
2. Jakub Sztuka (Bieńkowice)
3. Jakub Lasak (Bolesław)

3. Jakub Rode (Bieńkowice)

Kategoria dorośli
1. Maria Bartosz (Bolesław)
Kategoria klasy IV-VI SP – 2. Norbert Grzesiczek (Bolechłopcy
sław)
1. Dominik Mrowiec (Bieńkowice) 3. Roman Grzesiczek (Bolesław)
2. Michał Wilnowski (Bolesław)
Alicja Fichna

Wyniki turnieju

Kategoria klasy III-VI SP grupa mieszana
1. Kinga Zisch (Bolesław)
2. Paweł Sycha (Krzyżanowice)
3. Nikola Żaczek (Krzyżanowice)
Kategoria klasy I-III Gimnazjum

Z WOLEJA

Sezon jesienny 2015/2016 zakończony. Pogoda za oknami
również jesienna. W jakich nastrojach przystąpią do przerwy
przed rundą wiosenną zawodnicy i kibice drużyn naszej gminy? Jak mówi stare przysłowie
„spójrz w tabelę ona wszystko
ci powie”. Jak więc wyglądają
sytuacje naszych drużyn?
Występujący w klasie Okręgowej ŚlZPN Katowice zespół
LKS Krzyżanowice w piętnastu rozegranych meczach odniósł 4 zwycięstwa, remisując
5 meczy i doznając sześciu porażek uplasował się po rundzie
jesiennej ze zdobyczą 17 punktów (bramki 25:28) na XI miejscu w tabeli.
W klasie A Podokręgu Racibórz gminę naszą reprezentują: LKS Tworków, który po rundzie jesiennej plus
jeden mecz z rundy wiosennej ze zdobyczą 38 punktów,
12 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki (bramki 31:12) zajmuje pozycję wicelidera. Beniaminek z Chałupek, mający
na swoim koncie 26 punktów,
z rozegranych 16 meczy odniósł 8 zwycięstw, 2 razy remisując, doznając 6 porażek
(bramki 41:26) uplasował się
ostatecznie na VIII miejscu.
Trzeci nasz przedstawiciel

w tej klasie LKS Owsiszcze 5
zwycięstw, 2 remisy, 9 porażek
(bramki 25:30) to dorobek 17
punktów i XI miejsce w tabeli.
W klasie B Podokręgu Racibórz jedyna nasza drużyna
LKS Bieńkowice w rozegranych trzynastu meczach po 8
zwycięstwach, 2 remisach i 3
porażkach (bramki 35:37), mając na swoim koncie 26 punktów zajmuje II miejsce w tabeli grupy 1.
W klasie C tegoż Podokręgu z trzech naszych drużyn
występujących w tej klasie na
miejscu II uplasowała się jedenastka LKS Zabełków, która
w ośmiu rozegranych meczach
5 razy odniosła zwycięstwo, 1
mecz zremisował, a w dwóch
doznała porażki, punktów 16
(bramki 20:12). VI miejsce zajęła drużyna LKS Bolesław – 3
zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki, co daje tej drużynie 11 punktów (bramki 23:22). Na miejscu
VIII skończyły rezerwy LKS
Tworków – 1 zwycięstwo, 2 remisy, 5 porażek, łącznie 5 punktów (bramki 13:35).
Drużyny młodzieżowe
Juniorzy starsi Grupa 1:
LKS Chałupki – 0 punktów
(bramki 5:44), miejsce V ostatnie.

Juniorzy starsi Grupa 3:
LKS Owsiszcze – 15 punktów (bramki 29:22) i IV miejsce, LKS Bieńkowice – 0 punktów (bramki 6:79) i ostatnie VI
miejsce.
Trampkarze III Liga Wojewódzka: LKS Tworków – 20
punktów (bramki 45:23) i IV
miejsce.
Trampkarze Podokręg Racibórz:
Grupa 3: LKS Krzyżanowice – 15 punktów (bramki 34:67)
i IV miejsce, LKS Zabełków –
6 punktów (bramki 16:101) i V
miejsce.
Młodzicy Grupa 2: LKS
Tworków – 24 punkty (bramki
42:7) i I miejsce.
Ponadto drużyny Orlików
prowadzone są w klubach LKS
Tworków i LKS Krzyżanowice.
W klubie LKS Krzyżanowice
od nowego sezonu prowadzona
jest również dziecięca drużyna
Żaków, która rozgrywa mecze
systemem turniejowym.
Teraz już z przerwa między
rundami. Po nowym roku znów
na hale i boiska, bo w marcu
ruszamy do rozgrywek o mistrzowskie punkty.
Sytuacja na koniec rundy jesiennej sezonu 2015/2016.
Jan Kubik

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

IMIĘ I NAZWISKO
Darda Jarosław
Żak Józef
Bortel Andrzej
Mokrosz Bernard
Konieczny Ernest
Kupiec Józef
Reguła Jan
Cimała Krystian
Cwik Gerhard
Strzelczyk Edward
Adamczyk Andrzej
Wojtczyk Waldemar
Cwik Rudolf
Konsek Andrzej
Siódmok Zbigniew
Gajda Bolesław
Papior Stefan
Gajda Monika
Kampka Krystian
Janoszek Dawid
Ehrentraut Henryk
Tumulka Henryk
Pendziałek Maksymilian
Huwer Alojzy
Konieczny Paweł
Majszak Stanisław
Błaszczok Janusz
Helczyk Paweł
Menżyk Piotr
Szulik Dawid
Gruszka Ireneusz
Dutkiewicz Edward
Polnik Rudolf
Kustos Alojzy
Spula Józef
Fibic Stanisław
Szweda Erwin
Gołąbek Karol
Wilczyński Adam
Chydroszek Rajmund
Kuc Andrzej
Berlik Jerzy

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

PUNKTY DUŻE
1046
709
597
571
568
537
484
447
407
383
378
364
357
305
241
203
191
164
118
118
117
113
105
40
23
18
18
15
14
12
10
10
9
8
7
7
7
6
5
4
2
1

PUNKTY MAŁE
91081
74526
69463
70861
59991
52873
70458
54391
62725
48718
59317
36264
43418
48427
26733
18934
49531
17491
21059
8673
35845
15019
25522
2417
5140
2346
2322
3313
2100
7010
1915
1912
1810
1729
1680
1631
1617
1532
2455
1352
2037
1580

OGŁOSZENIE

BEZPŁATNE

BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne,
finansowane przez NFZ po upływie 24 miesięcy od ostatniego badania.
Panie, u których w najbliższej rodzinie wystąpił nowotwór piersi,
mogą wykonać badanie po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania.

MAMMOBUS BĘDZIE USTAWIONY

w godz. od 9.00 do 17.00, w dniach 01-02.12.2015

POD URZĘDEM GMINY W KRZYŻANOWICACH
REJESTRACJA I INFORMACJE:
od 8.00-19.00 tel. kontaktowy: 513 151 318
MOŻLIWOSC WYKONANIA BADANIA ODPŁATNIE /80 ZŁ/
PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DOWODU OSOBISTEGO!

SN ZOZ ZDROWIE
KOBIETY i DZIECKA Sp. z o.o.,
34-300 ŻYWIEC,
ul. Św. Wita 24
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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
Oferta na listopad to dalszy ciąg propozycji książek zakupionych z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. „Zakup książek dla bibliotek”.

półki

GORZKA CZEKOLADA – OMENAA MENSA

„Wiem, że nietolerancja jest wszędzie. W Afryce również. Tam okaleczają, a czasami nawet zabijają swoich rodaków albinosów, np. w Tanzanii.
Ale kilka lat temu spotkałam się z kobietą, która od pięciu lat pracowała
w zachodniej prasie. Rozmawiałyśmy na temat hejtu w internecie. Powiedziała, że takiego jadu, jaki wylewa się w komentarzach pod tekstami
w Polsce, za granicą nigdzie nie spotkała. Mam dystans do swojej egzotyki. Pozwalam sobie na żarty z mojej kolorowej urody, ale nie zgadzam
się na to, żeby ktoś bezkarnie nazywał mnie czarną szmatą albo prostytutką czy bambusem. Jednak propozycje napisania książki dostawałam
jakoś blisko momentu, gdy napisała do mnie mama siedmioletniej Sami — pół-Polki, pół-Surinamki. Dziewczynka poszła do pierwszej klasy
w jednej z polskich szkół i spotkała się z falą nietolerancji, co ogromnie
przeżywała. Odpisałam jej, żeby była silna i za wszelką cenę budowała w córce poczucie wartości. Wtedy tego typu sytuacje na pewno małą zahartują. I czytając ten list, uświadomiłam sobie, że mija trzydzieści lat, a w tej kwestii w Polsce niewiele się jednak zmieniło, zatem ciągle
jest dużo do zrobienia”.

BYŁAM SŁUŻĄCĄ W ARABSKICH PAŁACACH
– LAILA SHUKRI

Orient Europejczyków zachwyca i fascynuje. Wielkie, ociekające złotem pałace, arabscy książęta i księżniczki, zniewalające pustynne krajobrazy… To świat rodem z bajki. Jak jednak mówi stare przysłowie, nie
wszystko złoto, co się świeci. Na własnej skórze przekonała się o tym
Bibi Shaik – Hinduska, która przez lata służyła najmożniejszym w Zatoce Perskiej. Jej losy na kartach książki spisała Polka od lat mieszkająca
na Wschodzie, kryjąca się pod pseudonimem Laila Shukri. Arabskie pałace to strefa haram – przestrzeń zamknięta dla osób z zewnątrz. Właśnie dlatego jego tajemnice możemy poznać tylko dzięki opowiadaniom
ludziom, którzy na własne oczy doświadczyli przebywania w towarzystwie szejków, księżniczek i innych przedstawicieli elity Zatoki Perskiej.
Z kart książki dowiedzieliśmy się już, jak wygląda życie Saudyjek, gdy
Allah nie patrzy. „Byłam służącą w arabskich pałacach” pokazuje ten świat od drugiej, mroczniejszej strony. Podczas gdy bogacze z Zatoki Perskiej pławią się w luksusie, ich służba jest
traktowana niczym podludzie.

CEL: ANDRZEJ DUDA. PRZEMYSŁ POGARDY KONTRA
PREZYDENT ZMIANY – SŁAWOMIR KMIECIK

Andrzej Duda to polityk młody, wykształcony, wierny tradycji, ale niestroniący od zdobyczy nowoczesności, do tego lojalny i lubiany. Te i inne
„grzechy” nowego prezydenta RP sprawiają, że od chwili przystąpienia
do batalii o najważniejszy urząd w państwie znajduje się on w ogniu niewybrednych ataków. Mechanizmy działania tej nowej fali przemysłu pogardy ukazuje ta książka. Autor nie tylko przedstawia w niej sylwetkę
polskiego prezydenta – dom rodzinny, lata nauki i pracy, ukochaną żonę
i córkę, zainteresowanie polityką i drogę ku prezydenturze – ale także
gromadzi szeroki wybór przykładów na to, jak próbuje się go znieważać,
pozbawić szacunku oraz poparcia rodaków.

Myśl
Naród oczekuje, by dokonano czegoś nowego,
a politycy dyskutują o rzeczach, które zrobili i to zrobili źle.
Nicolas Jorgu

Uśmiechnij się
- Czy wszystko przebiegało tak, jak przedstawił prokurator? – pyta sędzia oskarżonego.
- Nie, ale jego plan też jest niezły!



- Saro, ten chłopak ma przecież zeza, jest kulawy i łysy. Nie wychodź za niego!
- A mnie przystojniak niepotrzebny!
- Nie o to chodzi. Zlituj się nad nim, on już swoje od życia oberwał!


- Co na obiad.
- Nic.
- Ale wczoraj też nic nie było.
- Zrobiłam na dwa dni.



Pielęgniarka do lekarza: W poczekalni oczekuje pacjent, który twierdzi, ze odwiedził już
wszystkich lekarzy w mieście - informuje siostra.
- A na co on się uskarża?
- Na wszystkich lekarzy!



- Wodociągi?
- Tak.
- Z kranu płynie woda.
- A co ma płynąć?
- Sądząc po rachunku to burbon.



Kobieta dzwoni do radia i mówi: Znalazłam portfel, a tam 3000 zł, czek na 10 tys. euro.
Portfel jest pana Stanisława Kowalskiego zamieszkałego przy ul. Czerskiej w Warszawie. I mam gorącą prośbę... proszę panu Stasiowi puścić jakąś fajna piosenkę ode mnie.


Ląduje polski samolot na lotnisku w Chicago. Pilotom cudem udaje się uniknąć katastrofy i tylko ich nadzwyczajne umiejętności oraz znakomity system hamulcowy Boeinga
pozwoliły na zatrzymanie samolotu przed krańcem pasa startowego...
- To jest chyba najkrótszy pas startowy ze wszystkich pasów jakie w życiu widziałem mówi pierwszy pilot.
- Nooo... - odpowiada drugi - ale za to jaki szeroki... będzie z dziesięć kilometrów.



KOCHAJĄ MNIE DO SZALEŃSTWA
(HISTORIA PRAWDZIWA) – BRYGIDA GRYSIAK

„Jureczku! Bardzo bym chciała, żeby było tak, jak pewnego wieczoru napisała mi twoja Mama. Żebyś kiedyś przeczytał tę książkę jak pamiętnik,
który zatrzymał w kadrze najtrudniejsze lata twojego życia. Dziękuję,
że jesteś, i za to, jaki jesteś. Mały Wojownik, dla którego nie ma rzeczy
niemożliwych. Masz to po rodzicach. Marysiu, Kacprze, Wam też dziękuję. Za to, że uczycie dzieci Miłości, która jest ponad wszystko i do
końca. Za to, że uczycie Miłości nas wszystkich. To jest książka o tym,
co robić, kiedy z rodzinnego życia znika normalność. Kiedy pojawia się
choroba, cierpienie i czekanie na śmierć. Co robić, kiedy zamiast śmierci przychodzi szansa, by znowu zawalczyć o życie? Jak wtedy żyć, żeby
nie zwariować? Jak kochać do szaleństwa? Jurek wie to lepiej niż ktokolwiek z nas”. Brygida Grysiak.

KU KLUX KLAN. TU MIESZKA MIŁOŚĆ
– KATARZYNA SURMIAK- DOMAŃSKA

Katarzyna Surmiak-Domańska, gość Krajowego Zjazdu Partii Rycerzy
KKK z Arkansas, ma okazję przyjrzeć się Klanowi z bliska. Rozmawia
z Wielkimi Magami, Smokami i Kleagle’ami. Zakłada biały kaptur, staje
z nimi pod płonącym krzyżem. Docieka, drąży, próbuje zrozumieć ich
perspektywę. Opowieść o tajemniczej, obrosłej legendami organizacji snuje się na dwóch planach. Pierwszy to osobista relacja Surmiak-Domańskiej z amerykańskiego Pasa Biblijnego (bastionu religijnej
prawicy), drugi stanowi krótki zbiór esejów o amerykańskim rasizmie.
A to, wbrew pozorom oraz naszym tradycyjnie dobrym wyobrażeniom
na temat USA, nie jest problem historyczny, tylko clou dobrobytu oraz
imperialnej potęgi. W tekście znalazły się liczne przykłady przenikania
ideologii i członków klanu w struktury budującego się państwa. Organizacja powstała w ramach sztubackiego żartu. Mężczyznom przebranym
za duchy straszenie mieszkańców prowincji dla prostego wygłupu (kościana ręka wystająca
z rękawa, trick ze „zdejmowaniem głowy”) szybko jednak przestało wystarczać.
A. Winiarczyk

Liczba miesiąca
25

par małżeńskich z gminy Krzyżanowice obchodziło w tym roku Złote Gody

