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Zapachniało świętami
Zapach choinki mieszał się
z aromatem piernika, ciastek
oraz zapachem świątecznych
potraw.
W niedzielne popołudnie,
6 grudnia, w Centrum Kultury
w Tworkowie odbył się doroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy – to znak, że święta tuż, tuż!
Na degustację świątecznych
wypieków i potraw swoje miejscowe specjały przygotowały Koła
Gospodyń Wiejskich z Owsiszcz,
Bieńkowic, Tworkowa, Roszkowa,
Chałupek i Zabełkowa.
Na kiermaszu zawsze też
można kupić stroiki i wszelkie
ozdoby świąteczne zrobione

przez dzieci i młodzież na zajęciach w świetlicach – bardzo
oryginalne i nietuzinkowe, tak
różne od proponowanych przez
supermarkety.
W świątecznych klimatach
był także koncert Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice pod
kierunkiem Krzysztofa Fulneczka. Z orkiestrą wystąpiła gościnnie Natalia Tul. Na scenie
zaprezentował się także dziecięcy zespół wokalny z Bieńkowic.
Śpiewającym dzieciakom akompaniował na gitarze bieńkowicki
proboszcz ks. Krystian Giemza.
Gościem specjalnym był
święty Mikołaj, który rozdał

prezenty przedstawicielkom
KGW. Przybyłym na kiermasz
mieszkańcom świąteczne życzenia złożył wójt gminy Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.
Ta przedświąteczna impreza organizowana przez Gminy
Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców naszej
gminy. Tak więc i w tym roku na
degustacji potraw i wypieków
świątecznych zjawili się tłumnie amatorzy bożonarodzeniowych specjałów.
(tb)
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Jest taki dzień...
Przygotowywane tuż przed
świętami wigilijne spotkania
w gronie osób starszych, czasem samotnych na trwałe wpisały się już w obyczaj gminy.
Święta Bożego Narodzenia to
czas kiedy właśnie wtedy najbardziej chcemy być z najbliższymi. Piękna tradycja wieczerzy wigilijnych ma szczególne
znaczenie, gdyż możemy spotkać się w większych wspólnotach, stworzyć rodzinną atmosferę, przez parę chwil pobyć
z sobą.

We wspólnym wysiłku nad
stworzeniem świątecznej atmosfery jednoczą się pracownicy świetlic wiejskich, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy charytatywne Caritas oraz młodzież.
Najważniejszym momentem
jest zawsze przełamanie się
opłatkiem i wspólna modlitwa
prowadzona przez proboszczów
z miejscowych parafii. W wigilijnych spotkaniach uczestniczyli
wójt Grzegorz Utracki, zastępca
Grzegorz Swoboda oraz dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek,
Chałupki

dzieląc się z każdym opłatkiem
i składając życzenia.
Specjalnie na spotkania wigilijne dzieci przygotowały przedstawienia jasełkowe. To również
jest już tradycją, że przedszkolaki, uczniowie naszych szkół
i młodzież, pod kierunkiem swoich opiekunów, starają się umilić
te spotkania.
Spotkania wigilijne, organizowane w każdej miejscowości
gminy Krzyżanowice, w tym roku odbywały się między 8 a 18
grudnia. W chwili oddawania
gazety do druku wigilie miały
miejsce w siedmiu sołectwach.
W styczniowym numerze napiszemy o trzech kolejnych.
(tb)
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JAK WYKORZYSTANO
fundusze sołeckie w 2015 roku?

Fundusz sołecki to kwota
określona w budżecie gminy
zagwarantowana dla poszczególnych sołectw. Jego wysokość określa się na podstawie
liczby mieszkańców danej miejscowości.
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy.
Decyzję, na co przeznaczyć
pieniądze z funduszu podejmują
mieszkańcy sołectwa w drodze
uchwały podjętej na zebraniu
wiejskim.

na zagospodarowanie placu
zabaw do kalisteniki (drążki,
poręcze) przy ZSO w Chałupkach, zakup blaszanego garażu.
KRZYŻANOWICE - zagospodarowanie terenu przy byłym
dworcu PKP w Krzyżanowicach.
NOWA WIOSKA - Zagospo-

darowanie terenu przy przedszkolu, wykonanie zadaszenia
miejsca spoczynkowego.
OWSISZCZE - zagospodarowanie skarpy przy ul. Wojska
Polskiego; humusowanie, obsianie trawą terenu przy placu
zabaw przy świetlicy wiejskiej.
ROSZKÓW - remont po-

mieszczeń kuchni w świetlicy,
zakup i montaż huśtawki dla
dzieci tzw. „bocianiego gniazda”, zakup mobilnego zadaszonego ławostołu, wykonanie stroju Mikołaja.
RUDYSZWAŁD - ogrodzenie ternu przy wiacie sołeckiej,
zakup sprzętu do utrzymania
porządku w sołectwie (wykaszarka, dmuchawa) oraz zakup
drobnego sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie.
TWORKÓW - zagospodarowanie centrum „Źródełko - Złoty Kłos”.
ZABEŁKÓW - odwodnienie
drogi oraz zalewowych działek
przy ul. Zagumnie.

Wniosek 10. na liście
DO DOFINANSOWANIA
W dniu 26 listopada Wojewoda Śląski zatwierdził wstępną
listę podmiotów zakwalifikowanych do wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019”, który stanowi
kontynuację popularnych w poprzednich latach „schetynówek”.
W opublikowanym rankingu, który uwzględniał przesłanki merytoryczne i celowościowe, gmina
Krzyżanowice została zakwalifikowana do udziału w projekcie,
plasując się na wysokim 10. miejscu wśród 65 złożonych projek-

Poniżej przedstawiamy
zadania, które
zrealizowały
poszczególne sołectwa
w 20015 roku.

BIENKOWICE - przebudowa chodnika przy ul Rzemieślniczej.
BOLESŁAW - wymiana
okien w świetlicy.
CHAŁUPKI - zakup „witaczy” dla miejscowości, zakup
traktorka – kosiarki John Deere, zakup i montaż urządzeń

Tworków „Źródełko Złoty Kłos”

Roszków "bocianie gniazdo"

tów, które dotyczyły przebudowy
dróg gminnych.
Wnioskowany projekt pt.:
„Przebudowa ul. Powstańców
Śląskich wraz z Placem Warszawskim w Chałupkach” zostanie zrealizowany w 2016 roku.
Pieniądze, które zasilą gminny
budżet, będą stanowiły 50% wydatków kwalifikowanych, jakie
gmina poniesie w czasie inwestycji, co przełoży się na ponad
520 tysięcy złotych dofinansowania zainwestowane w modernizację gminnej drogi.

Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu
We wrześniu i październiku
tego roku odbył się dodatkowy
nabór wniosków do uzupełniającej edycji, realizowanego z dużym powodzeniem w 2014 roku
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 - 2013, Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion.
Tym razem z profitów programu skorzysta 50 osób. Pomimo
mniejszej niż ostatnio liczby beneficjantów, cel projektu pozostaje ten sam – walka z wykluczeniem cyfrowym i aktywizacja sieciowa uczestników, którzy
dzięki programowi będą mogli
wykreować swój sieciowy profil,
kontaktować się z bliskimi, poszukać pracy on-line albo po prostu
skorzystać z bogatej bazy wiedzy,
jaką jest Internet. Wszystko to
umożliwi zapewniony w ramach
programu sprzęt: laptopy, router,
dostęp do szerokopasmowego łącza oraz szkolenia.
Osoby zakwalifikowane do
programu musiały spełniać jedno z ośmiu wymaganych kryteriów, które dotyczyły dochodu
na członka rodziny, posiadania
orzeczenia o niepełnosprawności, bycia samotnym rodzicem
lub wybitnych wyników w nauce

dzieci z rodzin o niskich dochodach. Każdy z zakwalifikowanych otrzyma niezbędne przeszkolenie, dostosowane do jego
umiejętności oraz poziomu zaznajomienia z technologią informatyczną, które pozwoli mu
sprawnie poruszać się w wirtualnej rzeczywistości.
Poza pięćdziesięcioma beneficjentami, również nasi uczniowie skorzystają z kolejnej odsłony tego projektu. Gminne szkoły otrzymają 120 komputerów
przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym, edukacyjnym oraz antywirusowym.
Do tego szkoły zasili 12 wyspecjalizowanych komputerów
przeznaczonych do zarządzania pracownika oraz zasobami
informatycznymi. Dodatkowym
wsparciem będzie również 6
serwerów posiadających pełne
oprogramowanie oraz 12 drukarek sieciowych, które zostaną oddane do dyspozycji szkół.
Projekt „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice”
Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion”
Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Projekt dofinansowany
w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DIAMENTOWE GODY
Zabawa z językiem niemieckim

PRZYNOSI EFEKTY
W Gimnazjum nr 1 im. W.
Szymborskiej w Raciborzu
dnia 11.12.2015 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Spiel mit Deutsch,
czyli zabawa z językiem nie-

mieckim. W tegorocznej edycji
najlepsi okazali się gimnazjaliści z Chałupek, a drugie miejsce zajęła drużyna z Tworkowa.
Gratulujemy!

Państwo Anna i Stanisław
Pastuszko z Tworkowa obchodzili jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego. Z tej okazji dostojnych jubilatów odwiedzili
wójt gminy Grzegorz Utracki
oraz zastępca kierownika USC
Dorota Dwulecki. Wójt skła-

dając gratulacje za przeżycie
pięknej i długiej wspólnej drogi, życzył jubilatom pogodnych
lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, a także zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów.

Najserdeczniejsze życzenia

Piękny jubileusz swych 90.
urodzin świętowała 2 grudnia
br. pani Aniela Dastig z Tworkowa. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili zastępca wójta
gminy Grzegorz Swoboda i zastępca kierownika USC Doro-

ta Dwulecki, wręczając kwiaty i składając najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody
ducha, kolejnych tak pięknych
rocznic – w imieniu własnym
oraz mieszkańców gminy.
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Nowy rok, nowe zobowiązania podatkowe
Na sesji 26 listopada radni
podjęli uchwałę zatwierdzającą stawki podatkowe na rok
2016.
Do tematu wprowadziła
skarbnik gminy Krzyżanowice Danuta Biczysko.
Ustalenie wysokości podatków zawsze budzi kontrowersje i nie należy do łatwych decyzji, bo wszyscy mamy świadomość, że podatki stanowią
obciążenie dla budżetów domowych mieszkańców naszej
gminy. Z drugiej strony obserwujemy u naszych mieszkań-

ców oczekiwanie lepszej jakości życia: poprzez utrzymanie
na właściwym poziomie dróg
i chodników, budowę nowych
chodników, utrzymanie dobrego oświetlenia dróg, ale i działalności związanych z ekologią
np. wymiany pieców, montaż
solarów. Dla naszych dzieci
oczekujemy wyremontowanych i dobrze wyposażonych
szkół i przedszkoli, oferujących ciekawe zajęcia edukacyjne, oczekujemy również
coraz bogatszej działalności
kulturalnej, a także poprawy

Akcja zima 2016/2016
Informujemy, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2015/2016 odśnieżaniem i likwidacją śliskości jezdni na
terenie gminy Krzyżanowice zajmują się następujące firmy:
W sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków
PPUH STARUSZEK Krzyżanowice, tel. 32 419 53 15, 606 628 023
W sołectwach Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków
PPUH STARUSZEK Krzyżanowice, tel. 32 419 53 15, 606 628 023
W sołectwach Chalupki, Rudyszwałd, Zabełków
EKOLAND Zabełków, tel. 32 419 60 32, 601 084 501
Wszelkie informacje i uwagi w zakresie Akcji Zima przyjmują
sołtysi poszczególnych wsi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieńkowice - sołtys Roman Herber, tel. 603 176 513
Bolesław - sołtys Bertold Fichna, tel. 785 183 917
Chałupki - sołtys Ryszard Chrobok, tel. 605 050 302
Krzyżanowice - sołtys Hubert Fichna, tel. 511 154 285
Nowa Wioska - sołtys Michał Krzykała, tel. 697 663 235
Owsiszcze - sołtys Piotr Minkina, tel. 604 729 575
Roszków - sołtys Józef Staś, tel. 665 993 125
Rudyszwałd - sołtys Paweł Nawrat, tel. 785 618 429
Tworków - sołtys Andrzej Bulenda, tel. 692 753 998
Zabełków - sołtys Marian Studnic, tel. 601 084 501
oraz Urząd Gminy - Referat Gospodarki Przestrzennej, tel.
32 419 40 50 w. 123.

W czasie prowadzenia odśnieżania prosi się nie parkować samochodów na drogach, szczególnie wąskich.
INFORMACJA URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWICACH DOTYCZĄCA OFERTY PRACY

CONROP, s.r.o., Hlučínská 93/7, 747 23 Bolatice
Republika Czeska
IČ (REGON) 29386144

PRACOWNICA DZIAŁU KONFEKCJI SZWACZKA
MIEJSCE PRACY

CONROP, s.r.o., Hlučínská 93/7, 747 23 Bolatice

OPIS STANOWISKA
PRACY

• szycie Big Bagów
• praca w systemie dwuzmianowym
• (zmiana poranna od godz. 6.00 do 14.00, zmiana
popołudniowa od godz. 14.00 do 22.00)

WYMAGANIA

• przygotowanie zawodowe w jakiejkolwiek dziedzinie
(szwaczki, krawcowe mile widziane) lub też wykształcenie podstawowe
• dobry stan zdrowia
• rozpoczęcie pracy: od zaraz

OFERUJEMY

• interesującą i perspektywiczną pracę
• świadczenia pracownicze wynikające z układu
zbiorowego pracy:
• dodatek za pracę na zmianie popołudniowej i nocnej,
dodatek za pracę w sobotę, dofinansowanie na wyżywienie, 21 dni urlopu + 4 dni wolne od pracy

POZOSTAŁE INFORMACJE • po zdobyciu doświadczenia wynagrodzenie brutto
11.500 – 16.000 CZK
• nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony 6
miesięcy z możliwością przedłużenia
Z radością zaprezentujemy Państwu naszą firmę w terminie
11.1.2016 i 18.1.2016
od godziny 10:00 w Bolaticach.
Kontakt z Działem Kadr: Eva Holaňová, tel. 553 751 266, 729 601 266,
e-mail: personalistika@conrop.com, www.conrop.cz

i rozbudowy infrastruktury turystycznej i sportowej.
Górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych co roku ulegają zmianie w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza
roku, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustalany
jest na podstawie komunikatu
Prezesa GUS. Następnie Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych na kolejny rok podatkowy.
Zgodnie z komunikatem
Prezesa GUS z 15 lipca 2015
r., ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu
do analogicznego okresu 2014
r. spadły o 1,2 proc., w związku z tym o taki sam wskaźnik
zmaleją w 2016 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
Należy podkreślić, że stawki
podatkowe obowiązujące w naszej gminie w poprzednich latach prawie we wszystkich pozycjach były najniższe w powiecie i okolicy. W znaczących
pozycjach zarówno dla mieszkańców i jak budżetu gminy
stanowiły od 72 do 85% stawek
maksymalnych.

– 19,90 zł (19,20),
• zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł (10,75),
• związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
– 4,65 zł (4,68),
• zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 7,68
zł (7,73),
• pozostałych – 5,58 zł (5,47).

1.040.000 zł.
Bez zmian pozostają stawki
podatków od środków transportowych.
Gmina Krzyżanowice prowadzi przyjazną politykę podatkową dla rozwoju działalności gospodarczej. Aktualnie obowiązuje uchwała Rady Gminy z dnia 25 marca
2014 r. w sprawie zwolnienia
w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Zwolnienia stosuje się
dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji na terenie
naszej gminy, tj.: budowa, rozbudowa budynków z przeznaczeniem na cele prowadzenia
działalności gospodarczej;
nabycie gruntów i budynków,
Budowle związane z działal- które na rok przed dniem ich
nością gospodarczą – 2% ich nabycia nie były opodatkowawartości.
ne wg stawek dla działalności gospodarczej. Ulga poleGRUNTY
ga na nienaliczaniu podatku
• związane z prowadzeniem z w/w obiektów przez okres 2
działalności gospodarczej lat, a w przypadku zwiększe– 0,78 zł (0,73) za 1 m2 po- nia zatrudnienia co najmniej
wierzchni,
o 1 etat, zwolnienie stosuje się
• zajęte na zbiorniki wodne w kolejnych latach (od 1 roku
retencyjne – 4,58 zł (4,56) zł do 5 lat).
od 1 ha powierzchni,
• zajęte na prowadzenie od- UCHWAŁY PODJĘTE
płatnej statutowej działal- PODCZAS SESJI
ności pożytku publicznego W SPRAWIE:
przez organizacje pożytku • określenia wysokości stapublicznego – 0,47 zł (0,46)
wek oraz zwolnień w podatza 1 m2 powierzchni,
ku od nieruchomości,
W zakresie stawek podatku :
d) pozostałych – 0,35 zł (0,33) • wykonania ustawy o podat• - w pozycjach budynki za 1 m2 powierzchni.
kach i opłatach lokalnych
(mieszkalne i pozostałe)
w zakresie stawek podatkoobowiązywały stawki ustaNajmniejszy wpływ gmina
wych w podatku od środków
lone na 2014 rok,
ma na podatek rolny – jest natransportowych na 2016 rok,
• - w pozycjach grunty (po- liczany od gruntów sklasyfiko- • określenia wzorów formuzostałe) i grunty związane wanych w ewidencji gruntów
larzy deklaracji i informacji
z działalnością gospodar- i budynków jako użytki rolne.
składanych przez podatniczą również ostatnia zmia- Stawka jest ustalana w oparków podatku od nieruchona dotyczyła stawek obo- ciu o średnią cenę skupu żyta
mości, podatku rolnego i powiązujących na 2014 rok,
za 11 kwartałów poprzedzadatku leśnego,
• - w pozycji budynki związa- jących kwartał poprzedza- • opłaty targowej,
ne z działalnością gospo- jący rok podatkowy, ogłasza • przyjęcia Programu przedarczą ostatnia zmiana ją Prezes GUS. W 2015 r. ta
ciwdziałania przemodotyczyła stawek obowią- średnia cena wynosi 53,75 zł.
cy w rodzinie oraz ochrozujących na 2013 rok.
Roczny podatek rolny wynony ofiar przemocy Gminy
si równowartość pieniężną za
Krzyżanowice na lata 2016
– 2020,
STAWKI PODATKÓW
2,5 q żyta z ha przeliczeniowego w gospodarstwach rolnych, • zmian w budżecie gminy na
I OPŁAT LOKALNYCH
a od gruntów nie stanowiących
2015 rok,
W 2016
PODATEK
gospodarstwa rolnego równo- • zmiany uchwały Rady GmiOD NIERUCHOMOŚCI
wartość 5 q żyta od ha fizyczneny Krzyżanowice z dnia
(w nawiasie stawki na 2015 rok) go. W roku 2016 rolnicy płacą
27.08.2015 roku w sprawie
Podatek zapłacimy za 1 m2 134,375 zł za ha przeliczeniozmiany studium uwarunkopowierzchni użytkowej budyn- wy, nierolnicy 268,75 zł za ha
wań i kierunków zagospoków lub ich części:
fizyczny.
darowania przestrzennego
• mieszkalnych – 0,69 zł (0,67),
Podatek rolny w 2016 r. bęgminy Krzyżanowice,
• związanych z prowadze- dzie niższy o 12,4%, co ozna- • zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pn. „Druniem działalności gospo- cza spadek wpływów do budżedarczej oraz od budynków tu gminy w 2016 roku o około
giemu człowiekowi”, realimieszkalnych lub ich części 147.000 zł. Szacowane wpłyzowanego w ramach Prioryzajętych pod prowadzenie wy do budżetu gminy z potetu IX Włączenie społeczdziałalności gospodarczej datku rolnego na 2016 rok to
ne, Działanie 9.1 Aktywna
Integracja, Poddziałanie
9.1.6 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie
finansowej 2014-2020,
Gminy Krzyżanowice,
• zmiany Uchwały Nr 0007.
iż w Wigilię 24 grudnia 2015 roku (czwartek)
II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014
Urząd Gminy będzie nieczynny.
roku
W dniu 31 grudnia 2015 roku (czwartek)
• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
KASA Urzędu Gminy będzie czynna do godz. 9.00.
Krzyżanowice na lata 20152020.
Urząd Gminy będzie czynny do godz. 12.00.
(tb)

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
Informuje się mieszkańców

KRÓTKO
7 grudnia
W Lubomi odbyło się spotkanie
w sprawie transgranicznego projektu budowy ścieżek rowerowych
z programu INTERREG VA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin polskich: Lubomia, Kornowac, Lyski i Krzyżanowice oraz
gmin czeskich: Szylerzowice, Hać,
Bogumin, Horni Sucha, Wrzesina.
Gminę Krzyżanowice reprezentował zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda.
W Chorzowie wójt gminy Grzegorz
Utracki uczestniczył w spotkaniu
z nowo wybranymi parlamentarzystami, które zorganizował Śląski
Związek Gmin i Powiatów.
W Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie INTERREG VA w ramach mikroprojektów realizowanych w Euroregionie Silesia. Omawiano zasady aplikowania o środki i zasady
realizacji mikroprojektów. Szkolenie prowadziła dyrektor Euroregionu Silesia Daria Kardaczyńska.
Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu.
W Urzędzie Gminy odbyły się konsultacje w sprawie lokalnego programu rewitalizacji, który ma na
celu poprawę jakości życia mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyli
sołtysi, przedstawiciele organizacji
i stowaryszeń społecznych, kierownicy jednostek organizacyjnych
Urzędu Gminy.
8 grudnia
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w spotkaniu
w czeskiej gminie Rohov na temat wspólnego projektu w ramach
INTERREG VA. Projekt dotyczy wzajemnej współpracy w przypadku
katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń.
Wójt gminy Krzyżanowice spotkał
się ze starostą Bogumina w sprawie wspólnego projektu dotyczącego poprawy atrakcyjności turystycznej polsko-czeskiego pogranicza.
9 – 10 grudnia
Regionalne spotkanie liderów odnowy wsi zorganizowane przez
Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Temat spotkania to: „Turystyka
szansą na rozwój wsi”. W konferencji uczestniczył wójt gminy
Krzyżanowice.
10 grudnia
W Kędzierzynie-Koźlu odbyło się
spotkanie z konsulem RFN w Opolu i przedstawicielami Izby Przemysłowo – Handlowej z Wrocławia. W spotkaniu uczestniczyli wójt
gminy Grzegorz Utracki i zastępca
wójta Grzegorz Swoboda.
14 grudnia
Konwent Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w Siewierzu. Tematem
spotkania była „Polityka wsparcia
inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej w małych i średnich
gminach województwa śląskiego
w perspektywie finansowej 20142020”. W Konwencie uczestniczył
wójt gminy Grzegorz Utracki.
16 grudnia
W Syryni odbyło się walne zabranie stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota, podczas którego
omówiono m.in. projekt lokalnej
strategii działania.
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Święty Mikołaj
z workiem pełnym prezentów
Tworków » Podobnie jak
w latach minionych krzyżanowicki Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie tradycyjnie zaprosił do Centrum Kultury
osoby niepełnosprawne mieszkające w gminie Krzyżanowice.
W spotkaniu ze świętym Mikołajem zorganizowanym 7 grudnia
uczestniczyły także mieszkanki
Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.
Oczekując na św. Mikołaja zaproszeni goście zobaczyli
przedstawienie jasełkowe, które przygotowali uczniowie klasy II z tworkowskiej szkoły. To
już wieloletnia tradycja, że dzieci z miejscowej szkoły chętnie
występują podczas tych spotkaniach dla swoich niepełnosprawnych koleżanek i kolegów.
Krótkie przedstawienie przygotowały także wychowanki DPS
z Krzyżanowic oraz ich opiekunki. Wszystkie występy bardzo

się podobały, więc oklaski były
zasłużone.
Dla swoich podopiecznych
panie z OPS przygotowały także słodki poczęstunek. Kiedy dostojny gość zjawił się na spotkaniu, od razu było widać, że
wszyscy dobrze go znają i są
z nim zaprzyjaźnieni. Rozdając upominki, św. Mikołaj, w którego wcielił się jak co roku wójt
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senior Wilhelm Wolnik, rozmawiał z każdym choć przez chwilę. Sędziwemu świętemu paczki
pomagali rozdawać zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Reszka.
Święty Mikołaj chwalił władze
gminy za to, że organizują spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Jest ich w naszej gminie
dużo. Ze względów zdrowotnych
nie wszyscy mogli być obecni na
mikołajkowym spotkaniu. Wszyscy cieszą się z paczek, ale nieporównywalnie więcej cieszą się
z możliwości spotkania razem
we własnym, prawie rodzinnym
gronie.
(tb)

Skaciorze zakończyli sezon
Krzyżanowice » W sobotę,
Klubu Krojc Krzyżanowice
ta sportowego Klubu Krojc
12 grudnia, skaciorze zrzesze- • Krystian Cimała – zdobywca
Krzyżanowice
ni w Klubie Skata Sportowego
najlepszego wyniku I serii • Dawid Janoszek – zdobywca
KROJC Krzyżanowice uroczyw rozgrywkach skata spornajlepszego wyniku III serii
ście zakończyli i podsumowali
towego Klubu Krojc Krzyw rozgrywkach skata spormijający sezon rozgrywek.
żanowice
towego Klubu Krojc KrzyPodczas spotkania zawodni- • Bernard Mokrosz – zdożanowice
(tb)
kom, którzy osiągnęli najlepsze
bywca najlepszego wyniku
wyniki rozdano puchary, które
II serii w rozgrywkach skawręczali wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki i prezes
Klubu Jarosław Darda.

Wyniki
współzawodnictwa
w 2015 roku

• Jarosław Darda – najlepszy
zawodnik Klubu Krojc Krzyżanowice
• Józef Żak – II zawodnik Klubu Krojc Krzyżanowice
• Andrzej Bortel – III zawodnik Klubu Krojc Krzyżanowice
• Ernest Konieczny – zdobywca najlepszego wyniku w rozgrywkach skata sportowego

Muzyka jest dobra na wszystko
Wesołe i pełne humoru arie
operetkowe oraz piosenki francuskie – muzyka, która poprawia samopoczucie, bez względu
na porę dnia i pogodę. To było
prawdziwie relaksujące spotkanie kulturalne, czyli muzyczny
wieczór przy świecach w Centrum Kultury w Tworkowie.
W piątkowy, jesienny wieczór
27 listopada miłośnicy dobrej
muzyki wysłuchali znakomitego
koncertu „Muzyka jest dobra na
wszystko”, a właściwe operetkowego show w mistrzowskim
i brawurowym wykonaniu: Leopold Stawarz – baryton, Anita
Maszczyk – sopran, Agnieszka
Łazarowicz – sopran, Katarzyna Osuch – skrzypce, Michał
Rus – pianino.
W programie znalazły się znane arie operetkowe oraz piosenki
Edith Piaf i Anny German, które
Leopold Stawarz – prowadzący

koncert – opatrzył żartobliwą narracją i komentarzem, przeplatanymi dowcipami. Publiczność bawiła się doskonale, nagradzając
zespół owacjami na stojąco.
Po koncercie można było porozmawiać przy kawie, grzanym
winie i pieczonych jabłkach.

w oryginalny sposób. Portrety
ludzi wykonujących te zawody
to kompozycje ułożone z „martwej natury” - narzędzi jakimi
posługuje się w pracy przedstaKoncertowi towarzyszyła wiony rzemieślnik. Prace nawystawa malarstwa Bernarda wiązują do obrazów włoskiego
Adamczyka zatytułowana „Dia- malarza Giuseppe Arcimboldo
logi z Archimboldem”. Dziesięć tworzącego kompozycje, na któnajnowszych prac krzyżanowi- re składały się elementy marckiego artysty ilustruje różne twej natury ułożone w obraz
zawody (instalator, drukarz, twarzy lub sceny.
(tb)
fryzjer, księgowa, naukowiec)

Spotkanie integracyjne

Dzieci – Dzieciom

Tworków » Integracja osób
zdrowych i niepełnosprawnych
– to nie musi być wielka akcja.
Czasami zwykły ludzki gest,
dostrzeżenie czyjejś potrzeby
może zdziałać cuda. Wystarczy
wspólna zabawa, wspólne pieczenie ciasteczek, przebywanie
ze sobą, aby ludzie zdrowi i niepełnosprawni mogli w sposób
naturalny doświadczać siebie
wzajemnie.
Tej idei przyświecają spotkania integracyjne „Dzieci –
dzieciom” organizowane od
22 lat przez Gminny Zespół
Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie. W tym
roku takie spotkanie miało
miejsce 25 listopada. Rozpoczęło się przedstawieniem
w wykonaniu mieszkanek
DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach.

Potem we wspólnych zabawach i tańcach, a przede
wszystkim w pieczeniu ciasteczek świątecznych wzięły udział
dzieci niepełnosprawne z naszej gminy oraz grupa uczniów
z ZSO w Bieńkowicach zrzeszona w Klubie Wolontariusza
„Z sercem na dłoni”. Do zabawy włączyli się także dyrektor
ZSO w Bieńkowicach i zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda,
który po raz pierwszy uczestniczył w tym spotkaniu.
W czasie kiedy ciastka piekły
się w piekarniku, do wspólnych
śpiewów i tańców zachęcał katecheta z bieńkowickiej szkoły pan Marcin Jędorowicz. Po
wspólnych śpiewach i zabawie
przyszedł czas na degustację
wypieków, które smakowały wyśmienicie.
(tb)
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Bajka w mikołajkowym prezencie

Kopciuszek po śląsku
Tworków » Przyzwyczailiśmy się, że to dzieci, pod okiem
opiekunów, przygotowują występy dla rodziców. Tym razem
to rodzice przygotowali swoim
pociechom niespodziankę –
przedstawienie teatralne. Był
to najlepszy prezent jaki mogły
otrzymać na Mikołajki.
W sobotę, 5 grudnia, na scenie Centrum Kultury w Tworkowie w przedstawieniu „Kopciuszek” wystąpili rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia
do tworkowskiego DFK. Dzieciaki były zachwycone i oglądały spektakl z zapartym tchem.
Dorosłym również podobało się
przedstawienie, tym bardziej,
że zagrane po śląsku i z humorem. Brawurowo wykreowane
role – szczególnie złej Macochy
– wzbudziły aplauz i młodej, i dorosłej publiczności.
Mikołajkowe spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu rodziców i środkom finansowym
DFK w Tworkowie. W ubiegłym
roku „kindergruppa” z Tworkowa była na Mikołajkach w Roszkowie, co bardzo się dzieciom

i rodzicom spodobało. W tym
roku powiększyły się grupy
dziecięce w DFK w Tworkowie
(łącznie w dwóch grupach jest
56 dzieci), więc rodzice postanowili sami zorganizować dla
nich niespodziankę – mikołajkowe przedstawienie.
Teatrzyk nie był jedyną atrakcją przygotowaną dla dzieci. Po
przedstawieniu przybył św. Mikołaj, który rozdawał prezenty.

Obsada

• Kopciuszek – Basia Kasza
• Princ – Gosia Gawliczek
• Macocha – Łukasz Staniczek

Seniorzy obchodzili

SWOJE ŚWIĘTO

Chałupki » 25 listopada swo- tor GZOKSiT Daria Wieczorek.
je święto obchodzili seniorzy Serdeczne życzenia składali
zrzeszeni w chałupeckim kole.
Koło emerytów i rencistów
z Chałupek zorganizowało dla
swoich członków Dzień Seniora w restauracji U Arnolda. Już
przy wejściu wszystkich przybyłych witała muzyka.
Zebranych powitał przewodniczący koła Henryk Biada, składając życzenia oraz życząc miłej i radosnej zabawy.
Życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości złożyła seniorom, w imieniu własnym oraz władz gminy, dyrek-

• Trębacz – Marek Zawadzki
• Siostry: Gryjta – Marysia Zawadzka, Trauta – Agnieszka
Drobny
• Wróżka – Ewa Puszer
• Narratorzy: Basia Staniczek,
Agnieszka Bartoniek, Irena
Zygar, Dorota Malcharek,
Ania Janosz, Rafał Krzykała
• Odpowiedzialna za muzykę:
Małgorzata Rupniewska
• Scenariusz napisała: Maria
Zawadzka
• Ścieżka dźwiękowa: Basia
Kasza
(tb)

także zaprzyjaźnieni „duchodcy”
z czeskich Szylerzowic, którzy
goszczą na każdym spotkaniu
chałupeckiech seniorów. Czeskim seniorom towarzyszył starosta Radek Kania.
W obchodach dnia seniora
uczestniczyły również członkinie Zarządu ZERiI z Raciborza.
Tego wieczoru nie zabrakło
zarówno dobrej muzyki, jak
i smacznego poczęstunku.
Oprawę muzyczną zapewnił
DJ z Bieńkowic, bawiąc równocześnie gości dowcipami, anegdotami i zachęcając do wspólnej
zabawy. Do tańców emerytów
nie trzeba było zachęcać, bo
gdy zabrzmiały pierwsze takty
muzyki, pary taneczne od razu
zapełniły parkiet. Seniorzy balowali do późnych godzin wieczornych.
(tb)

Roszków » W niedzielne popołudnie, 6 grudnia świetlica
w Roszkowie dosłownie „pękała” od tłumu podekscytowanych
dzieciaków ich rodziców i dziadków. Wszyscy czekali na przedstawienie, które przygotowali
dorośli w prezencie mikołajkowym dla najmłodszych.
Taka „bajka na Mikołaja”
to już tutejsza tradycja. W poprzednich latach dzieci i dorośli mieli okazję zobaczyć „Kopciuszka”, „Królewnę Śnieżkę”,
„Czerwonego Kapturka”, „Śpiącą Królewnę”, „Kota w butach”,
„Jasia i Małgosię”, „Brzydkie
kaczątko” oraz „Małą Syrenkę”.
Tym razem rodzice oraz
najbliżsi członkowie rodzin
dzieci z Roszkowa postanowili ponownie wystąpić w przedstawieniu „Kopciuszek”, które
miało swoją premierę w 2007 roku. W tym roku bajkę wystawiono w nowej adaptacji, w bogatej scenografii i z nową obsadą.
Do dorosłych aktorów dołączyły
dzieci, które kiedyś zasiadały na
sali jako widzowie.
Całe przedstawienia było
przygotowane bardzo profesjonalnie. Kostiumy, scenografia (przygotowane przez aktorów) oraz sama gra aktorska

wzbudziły wśród zgromadzonej publiczności, szczególnie
tej najmłodszej, duży podziw.
Aplauz dla wykonawców był
szczery i gorący, a brawa huczne. Miło było dostrzec uśmiechy
na twarzach dzieci, oglądających swoje mamusie i tatusiów
w nietypowych okolicznościach.
Dzieci były dumne, że mają tak
wspaniałych rodziców.

Po przedstawieniu nastąpił
długo wyczekiwany moment –
św. Mikołaj rozdawał prezenty.

Obsada:

• Kopciuszek – Elwira Riedel
• Królewicz – Janusz Turoń
• Macocha – Aleksandra Stępień
• Córka 1 – Agnieszka Blokesz
• Córka 2 – Magdalena Wróbel
• Herold – Krystyna Gajda
• Wdowiec – Józef Staś
• Dworzanie – Klaudia Turoń, Beata Górka, Genowefa Bugla, Iwona Kołek
• Wróżka – Kamila Riedel
• Dzieci – Radek, Alicja, Wojtek, Emilia, Tobiasz, Michał,
Faustyna, Natalia
• Narrator, scenograf – Maria Riedel
• Akustyk – Oliwier Kołek
(tb)

Mikołaj odwiedził seniorów
pięknie śpiewają, ale również
doskonale gotuję można przekonać się podczas każdej uroczystości z udziałem seniorów. Dla
członków koła i zaproszonych
gości przygotowano smaczny
poczęstunek, na który składał
się obiad oraz kawa i ciasta.
Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne złożył seniorom
wójt gminy Grzegorz Utracki
oraz wójt senior Wilhelm Wolnik,
który z sentymentem wspominał czasy sprzed 62 lat, kiedy to
Tworków » Mikołajkowo-ad- przyjęli św. Mikołaja, który roz- rozpoczynał pracę w tworkowwentowe spotkania tworkow- dawał drobne upominki.
skiej szkole. Wójt senior otrzyskich seniorów to już tradycja.
Dzięki paniom z tworkow- mał od tworkowskich seniorów
Przyjemnie jest spędzić czas skiego koła spotkanie emery- urodzinowy bukiet kwiatów.
(tb)
ze znajomymi, porozmawiać, tów ma zawsze niepowtarzalną
pożartować i pośpiewać kolę- atmosferą. O tym, że nie tylko
dy. A Świętego Mikołaja wypatrują z oczekiwaniem, nie tylko
dzieci, ale też i dorosli.
Grudniowe spotkanie seniorów było ostatnim, jakie w tym
roku zorganizował Zarząd Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tworkowie. Czekając na
świętego Mikołaja chór żeński,
którym kieruje pan Alfred Otawa, śpiewał piosenki adwentowe. Do śpiewu przyłączyli się
chętnie wszyscy seniorzy. Tworkowscy emeryci bardzo ciepło

8 » Wydarzenia i aktualności »

Grudzień 2015 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Weihnachtsmarkt w Tworkowie
Od kilkunastu lat w trzecią
niedzielę Adwentu w Tworkowie
odbywa się Weihnachtsmarkt,
czyli tradycyjny kiermasz bożonarodzeniowy. W tym roku
13 grudnia, po nabożeństwie
popołudniowym, na plac przed
dom parafialny przybyli mieszkańcy Tworkowa całymi rodzinami, aby uczestniczyć w słynnym nie tylko w naszej gminie
kiermaszu.
Można tu było nabyć świąteczne dekoracje, a dzieci sprzedawały za symboliczną cenę
przyniesione przez siebie maskotki i zabawki. Oblegane
przez kupujących były też stragany ze śląskim kołaczem, piernikami, kiełbasą z grilla, chlebem ze swojskim fetem. Wokół
roznosił się aromat grzanego
wina wzmocnionego przyprawami korzennymi. Wewnątrz
domu parafialnego, gdzie można było usiąść przy stole z kawą
i herbatą, serwowano chrupiące
tosty. Była także loteria fantowa.

W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich występy
przedszkolaków oraz piosenki
bożonarodzeniowe, które śpiewali Justyna Bulenda i Błażej
Klimaszka.
Kulminacyjnym punktem
wieczoru i największą atrakcją
jest zawsze pokaz sztucznych
ogni. Także i w tym roku mieszkańcy nie zawiedli się.
Weihnachtsmarkt w Tworko-

Weihnachtsfest
w Krzyżanowicach
dorośli jak i najmłodsi
mieszkańcy.
Na parkingu przy
kościele ustawio -

Święta Bożego Narodzenie
zbliżają się wielkimi krokami.
W Krzyżanowicach już zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera, a to za sprawą
kiermaszu, który został zorganizowany przez Radę Sołecką po
raz trzeci i tak jak poprzednie
wie zorganizował zespół cha- cieszył się ogromną frekwencją.
rytatywny Caritas, działający Odwiedzili go tłumnie zarówno
przy parafii. Dochód z kiermaszu przeznaczony jest na paczki świąteczne dla dzieci z niezamożnych rodzin, a także na
pomoc dla osób chorych i samotnych.
(tb)

Kiermasz świąteczny

Weihnachtsmarkt w Bolesławiu
Bolesław » W drugą niedzielę adwentu w Bolesławiu
odbył się Weihnachtsmarkt
i mimo chłodu na przedświąteczną imprezę przybyli liczni
mieszkańcy.
Przy stołach pod namiotem ustawionym przy remizie
goście degustowali kiełbaski
z grilla, frytki i chrupiące tosty,
a także pachnące, świeżo smażone pączki. Hitem było drożdżowe ciasto z cebulą i boczkiem czyli cebulak. Nie zabrakło też grzanego wina z przyprawami korzennymi. Przy
ognisku nie tylko można było
się ogrzać, ale też upiec kiełbaski albo chleb, z czego najbardziej zadowolone były dzieci.
Na kiermaszu można też było
kupić kartki i ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci na
zajęciach plastycznych.
Były także występy artystyczne, które rozpoczę-

ły przedszkolaki, a następnie
swój program w języku niemieckim i angielskim zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej. W świąteczny klimat wprowadził przybyłych gości pan
Brunon Stuchły, który zajął się
oprawą muzyczną całej imprezy. Gościnnie wystąpiło trio fle-

towe dziewczynek z Bieńkowic.
Weihnachtsmarkt w Bolesławiu zorganizowało koło DFK
przy pomocy miejscowych organizacji społecznych, rady sołeckiej i strażaków oraz mieszkańców, którzy zawsze służą pomocą przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez.
Weihnachtsmarkt został dofinansowany z projektu VDG
oraz przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych Niemiec.
(tb)

Z MIKOŁAJEM

Zabełków » W pierwszą niedzielę Adwentu w Zabełkowie
odbył się kiermasz świąteczny.
Cała impreza przebiegała pod
namiotem ustawionym na parkingu kościelnym. Mieszkańcy
Zabełkowa odwiedzali kiermasz
całymi rodzinami lub w gronie
przyjaciół, bo jest to świetna forma spędzania razem czasu. Nie
zabrakło też gości z sąsiednich
miejscowości.
Można tu było kupić ozdoby
świąteczne, różnego rodzaju cista, a przede wszystkim świąteczne keksy, których panie
upiekły 220 kg i trzeba powiedzieć, że rozeszły się w „mgnieniu oka”. Można też było napić
się grzanego wina lub herbaty
z rumem, zjeść pyszne langosze, kiełbaskę z grilla ewentualnie skosztować smacznej grochówki ugotowanej w kotle na
kuchni polowej.
Kulminacyjnym punktem
była wizyta Św. Mikołaja, który
przyniósł paczki ze słodyczami

no namioty, gdzie można było
skosztować różnych przysmaków i napić się grzanego wina.
Przed namiotem ustawiono żeliwne „koksowniki” z palącym
się drewnem, przy których można było się ogrzać lub upiec kiełbaskę, z czego ochoczo korzystały dzieci.
Na stoiskach można było nabyć stroiki świąteczne i ozdoby. Pięknie prezentowały się
szydełkowe ozdoby choinkowe
i rozmaite serwetki doskonale
nadające się na prezenty, wykonane przez panie z miejscowego DFK.
Na Weihnachtsfest przybył Mikołaj i rozdawał drobne
upominki dzieciom i dorosłym.
W świąteczną atmosferę wprowadziły śpiewające dziewczęta – Natalia Fichna i Wiktoria
Kolorz, a na trąbce zagrał Pawełek Sycha.
(tb)

dla dzieci. Starczyło dla wszystkich, bowiem przygotowano ich
aż 130. Natomiast dla starszych
była loteria fantowa, gdzie do
wygrania było wiele wartościowych nagród, na przykład odkurzacz, ciśnieniowy ekspres
do kawy, suszarki, prostownice
do włosów czy serwis obiadowy.
Gwiazdą, a raczej gwiazdami
na kiermaszu, były dzieci i młodzież, które przygotowały program artystyczny, składający
się z piosenek nawiązujących
do świąt Bożego Narodzenia.
Kiermasz świąteczny przygotowały rady – parafialna
i sołecka, wspomagane przez
wszystkie miejscowe organizacje. Dochód zostanie przeznaczony głównie na wymianę ołtarza w zabełkowskim kościele.
(tb)
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Czego życzymy sobie na święta – sonda
Czas mikołajkowy i przedświąteczny w naszej gminie obfituje w wiele wydarzeń – odwiedziny Świętego Mikołaja, i to nie
tylko u dzieci, kiermasze, jarmarki, spotkania wigilijne dla
osób starszych. Z czym kojarzą
się święta Bożego Narodzenia
mieszkańcom naszej gminy?

Ksiądz Rafał Cudok –
proboszcz z Chałupek

Z dzieciństwa pamiętam –
to były lata 80-te – puste półki w sklepach i trzeba było się
wykazać własną inicjatywą. Na
święta zawsze robiłem stajenkę,
a w niej było ponad 20 figurek.

To był czas przygotowania, nieraz tak intensywnego, że wigilijna wieczerza mocno się w czasie przesuwała, bo ja jeszcze nie
skończyłem i nie pozwalałem
nikomu usiąść do stołu.
Na święta zawsze spoglądam
ciepło, ale podstawowy powód
to wymiar religijny – co nie da
się oderwać i nie ma sensu tego
robić. Natomiast teraz z pewną tęsknotą przeżywam święta
i czas świąteczny. Żeby było spokojniej – mówię o tym zbyt szybkim rytmie w jakim wiele spraw
się dzieje. Żeby przyszedł czas
na delektowanie się świętami
i bardziej Panu Bogu poświęcony. Bo często te przygotowania
trwają pod sam „próg” świąt.
Pamiętam gospodynię z parafii gdzie pracowałem jako wikariusz, ta pani była zawodową gospodynią, przyjeżdżała na plebanię, a potem w swoim domu
czyniła przygotowania do świąt,
bo przyjeżdżały córki, rodzina.
I kiedy usiadła do stołu wigilijnego to zasypiała ze zmęczenia.
Nie miała ani siły żeby zjeść, ani
żeby się cieszyć. Marzy mi się

Szlachetna Paczka

Owsiszcze » Cieszymy się, że
już po raz piąty braliśmy udział
w przecudownej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”.
Tym razem wybraliśmy rodzinę z czwórką dzieci i jak zawsze
uzbieraliśmy ogromną ilość paczek, zgodnie z naszą tradycją,
każdego roku mamy ich coraz
więcej. W tym roku było ich 21!

W akcji wzięli udział przede
wszystkim rodzice i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach. Swoją pomoc i chęć przyłączenia się do
akcji zaoferowali również pracownicy Urzędu Gminy w Krzyżanowicach, sklepu GS w Tworkowie oraz trzy Ośrodki Zdrowia
czyli Tworków, Krzyżanowice

większy spokój, żeby do czegoś
takiego nie doprowadzać.

Maria Kostrzewa

den grampus wszedł pod stół
i mnie za nogę chwycił, ja mu
na to: Klaus nie łechtaj mnie
po nodze i już było po Mikołaju.
Takie chwile się z dzieciństwa
pamięta. Święta to też cała atmosfera, której nie da się opisać, to trzeba czuć. Święta to
też zapachy – przede wszystkim
zapach pieczonych pierników.

Krystyna Pawełek

Święta kojarzą mi się ze śniegiem. Z dzieciństwa pamiętam,
że Mikołaj przychodził zawsze
po śniegu i na święta zawsze
był śnieg. A teraz nie ma śniegu, to przykre.
Kiedyś Mikołaj z diabłami chodził, ale te diabły u nas
w Tworkowie nazywały się
grampusy. I z tymi grampusami kiedyś przyszedł do mnie
jak byłam mała. Było ich trzech,
mieli łańcuchy i nimi dzwonili.
Mikołaj kazał się modlić – a jei Chałupki. Wszystkim darczyńcom jeszcze raz gorąco dziękujemy. Dzięki Waszej i Naszej pomocy te Święta znowu będą magiczne oraz lepsze zarówno dla
rodzin potrzebujących, ale i też
dla nas, bo cieszy się ten, który
dostaje, ale bardziej ten, który
daje. Jeden za wszystkich wszyscy za jednego! Wesołych Świąt
życzą dzieci, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach!

Pierwsze to radość, że coś
nowego, nieznanego ma przyjść.
Że może nam się wydarzyć coś,
co przez cały rok nie może nam
się zdarzyć. A z drugiej strony
święta kojarzą mi się z masą
pracy. Bo żeby te święta przeżyć
w spokoju i radości, w takiej atmosferze rodzinnej, żeby każdy
się cieszył i radował, to trzeba
najpierw dużo czasu własnego
poświęcić i dużo pracy włożyć,
żeby otrzymać tę radość i błogosławieństwo Boże. Te przygotowania i to oczekiwanie daje mi
siłę na cały rok – bo za chwilę
przecież mamy nowy rok. I tak
właśnie jedno z drugim się łączy.
Ale najważniejsze, że z tą energią – święta dodają mi energii –
z tą mocą nabieram siły do trudnych rzeczy. Nabieram przekonania i wiary, że dam sobie radę.

Krystyna Galda

W święta cała rodzina powinna być razem. Bo to życie wiadomo jakie jest. Bo to u nas każdy
„za chlebem” goni, w rozjazdach
są te nasze rodziny. Chodzi o to,
żeby raz w roku w wigilię się rodzina spotkała. To nawet te prezenty, nawet najwymyślniejsze
i najdroższe, nie są ważne. Ważne żeby wszyscy byli zdrowi, obdarowali się tą przyjemnością
przebywania ze sobą. Nie ważne jaki jest prezent, ważne żeby był podarowany z serca. Pamiętam z mojego dzieciństwa,
co myśmy dostawali? Jabłka
i orzechy, jakaś czekoladka była
rarytasem! Kiedyś dostaliśmy
pomarańcze z Zachodu. Mama
chciała dobrze – schowała je do
szafy. I jak przyszły święta to te
pomarańcze były zepsute. I to
pamiętam do dziś – pomarańcze, minę mamy, że nie doczekały te pomarańcze świąt.

Święta to wypieki i różne
ozdoby świąteczne – to jest ten
niepowtarzalny klimat i atmosfera. W domu pachnie piernikiem i przyprawami korzennymi. Jest oczywiście dużo pracy, bo tradycyjnie robię domki
z piernika, potem je ozdabiam.
I zawsze się cieszę, że cała rodzina zjeżdża na wigilię, nawet
z zagranicy. Wszyscy do mnie
zjeżdżają i możemy te święta
spędzić razem. Święta to ciepło
rodzinne, choinka, śpiewanie
kolęd, pasterka.
To jest coś, na co czekamy
cały rok. To jest coś, czego wyczekujemy przez cały rok z niecierpliwością i chcemy żeby ta
chwila trwała wieki. To jest bardzo rodzinny czas spędzony ra-

Owsiszcze » 4 grudnia odwiedzili nas, jak co roku, górnicy. Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach przygotowały dla nich występ artystyczny. Pani dyrektor
Agnieszka Siedlaczek przypomniała wszystkim legendę o św.

Mikołaj się zbliża

DZIECI SIĘ RADUJĄ

Rudyszwałd » W piątek, 4
grudnia, do grzecznych dzieci z Rudyszwałdu przyjechał
Święty Mikołaj. Był to najbardziej wyczekiwany gość tego
dnia. Dzieciaki wypatrywały go
z niecierpliwością przed budynkiem świetlicy, a w tym czasie
woźnica, ku uciesze dzieci, przejechał z Mikołajem i ulicami Rudyszwałdu.
I w końcu pojawił się mikoBarbarze, natomiast wiersze wali dzieciom i nauczycielom łajowy zaprzęg, który szybciutskładały się z opisu pokrótce za piękny występ i obdarowali ko został otoczony przez dzieci.
elementów stroju górniczego naszych najmłodszych pyszną W saniach siedział nie kto inny
oraz życzeń skierowanych do czekoladą, a dzieci z kolei ofia- jak Mikołaj, aniołek i... diabełek.
naszych gości. Piosenki śpie- rowały im paczuszkę wafelków
Po przywitaniu i uroczystym
wane przez nasze dzieci były z wizerunkiem górników.
wprowadzeniu, Mikołaj wypytyInfo: ZSP Owsiszcze wał dzieci jak się sprawowały
również miłym akcentem tego występu. Górnicy podziękoi czy były grzeczne. Wszystkie

Rajmund Herzog

Maria Beczica

Krystyna Maisik

BARBÓRKA

zem, czego nam wszystkim brakuje w wirze życia codziennego. Spieszymy się, uwijamy się,
i ten Mikołaj, i te święta, i ta choinka wszystkich scalają razem,
i o to właśnie w życiu chodzi żeby więcej czasu spędzać razem.
W takiej atmosferze świątecznej,
ciepłem otulonej, taką gwiazdką, czymś co jest potrzebne każdemu w życiu i co każdemu potrzebne jest do życia.

zapewniały, że oczywiście były
grzeczne, ale Mikołaj doskonale
wiedział o różnych grzeszkach
niektórych łobuziaków. Potem

Przede wszystkim nie lubię
marketów i latania za prezentami.
Najlepszy prezent, to kiedy cała
rodzina jest razem. Gdy wszyscy
są zdrowi, wtedy się cieszą i są zadowoleni. Oczywiście dzieci mają swoje prawa – mimo wszystko
dzieci trzeba zadowolić jeszcze
jakimś upominkiem, zaskoczyć
niespodzianką. Więc u nas w rodzinie tak się dzieje.
Święta to taki wyjątkowy czas,
potrzebny przynajmniej raz w roku. Trochę refleksji, żeby zwolnić
w codziennym biegu, żeby pobyć
bliżej z rodziną. Wszyscy wiemy
ile ludzi od nas, naszych rówieśników, naszych rodaków jeździ
„za chlebem” po trzysta, pięćset,
tysiąc kilometrów. I to jest jedyny okres kiedy mogą przyjechać
na dłużej i przynajmniej przez tydzień czasu obiad z rodziną zjeść.
Już nie mówię o wieczerzy wigilijnej, co ma taki szczególny wymiar.
To jest czas wyjątkowy.
rozdawał wcześniej przygotowane przez rodziców prezenty,
a maluchy dziękując za otrzymane paczki śpiewały piosenki
i recytowały wierszyki. Aniołek
zaś rozdawały słodycze.
Było też obowiązkowo pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie wszyscy podziękowali
Świętemu Mikołajowi i zaprosili na następny rok.
(tb)
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Eco Team
na tropie
zimy
W sobotni poranek 05.12.15
uczennice najmłodszej grupy
Eco Team wybrały się wraz z ich
opiekunem panią Justyną Wojda do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Z tego
miejsca jeszcze raz dziękujemy naszym kierowcom: panu
Dawidowi Krzykała i Adamowi
Michna, którzy poświęcili swój
cenny, sobotni czas.
Na spotkanie umówiliśmy
się z panem Piotrem Kolarczyk,
który pracuje w tutejszym arboretum i zajmuje się oprowadzaniem wycieczek oraz przekazywaniem cennych wiadomości
z dziedzin przyrodniczych.

Celem naszej wycieczki było
poznawanie zachowań zwierząt
i roślin przed zbliżającą się zimą.
W ciekawy sposób zostały przekazane uczennicom informacje dotyczące magazynowania
pokarmu, szykowania legowisk,
wykopywania dziur czy opadania liści. W trakcie spaceru natknęliśmy się na zbuchtowaną
przez dziki polanę oraz kilka lisich norek.
Następnie udaliśmy się do
Mini Zoo, gdzie zobaczyliśmy
kilka odmian ptactwa, daniele oraz nakarmiliśmy jabłkami
sympatyczne osiołki. Po drodze
doszliśmy jeszcze do Zaczaro-

wanego Ogrodu, który nawet
o tej porze roku okazał się przemiłą atrakcją do zwiedzania
i świetnej zabawy.
Na zakończenie pobytu podziękowaliśmy panu Piotrowi
za czas i przekazanie nam cennym informacji, które jako Eco
Team na pewno przydadzą się
w dalszej edukacji na lekcjach
przyrody i nie tylko.
Po części przyrodniczej kolejną atrakcją były odwiedziny
Świętego Mikołaja w Galerii
Młyńskiej oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia - Mikołajkowe Eco Team. Na sam koniec
dla wszystkich uczestniczek zostały ufundowane mikołajkowe
zestawy w Mc Donaldzie, za które bardzo dziękujemy pani Marysi Zawadzkiej.
To spotkanie okazało się nie
tylko przemiłą lekcją przyrody,
ale również refleksją, że „jeśli
możesz komuś podarować trochę szczęścia…nie zastanawiaj
się ani chwili dłużej”.
Dziękujemy wszystkim za
wszystko.
Eco Team - Justyna Wojda

Dzieciństwo bez próchnicy
Bieńkowice » W trosce
o zdrowie najmłodszych przedszkole w Bieńkowicach wzięło
udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej.
Program ten koncentruje się na
profilaktyce stomatologicznej
dzieci w wieku przedszkolnym.
Jego celem jest budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby
i nawyków dbania o higienę jamy
ustnej, a w konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu,
jakim jest próchnica u dzieci.
Z inicjatywy nauczycielek zostało zorganizowane w przedszkolu spotkanie dzieci ze stomatologiem panem Dawidem
Popela, który w bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób przedstawił ważność dbania

Dzień Pluszowego Misia
Zabełków » Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez
Pluszowego Misia. Na pewno
każdy z Was, małych czy dużych
ma swojego ulubionego pluszowego misia. Może to być zupełnie mały, bury miś, odrobinę zapomniany, mieszkający w pudle
na strychu, albo piękny, kolorowy zamieszkujący dziecinne
łóżeczko.
25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia i z tej właśnie okazji
dzieci z przedszkola w Zabełkowie oraz nasi koledzy i koleżanki z klasy I szkoły podstawowej,
świętowały ten uroczysty dzień.
Jest to wielkie wydarzenie, po-

nieważ w tym wyjątkowym dniu
każdy przyszedł w towarzystwie
swojego ulubionego misia. Małe
czy duże, nowe czy nieco zmęczone przytulaniem, wszystkie
pluszaki były w centrum zainteresowania. Dzieci opowiadały
o swoich pluszowych przyjaciołach, tańczyły z nimi, śpiewały
im piosenki, słuchały opowieści oraz oglądały prezentację
o innych misiach, rozmawiały
o słynnych niedźwiadkach znanych z bajek, a przede wszystkim tuliły swoje maskotki. Największą zabawą okazały się zabawy zręcznościowe gdzie dzieci były ochoczo dopingowane
przez swoich kolegów z danej

grupy. Na koniec spotkania dzieci zajadały prawdziwy przysmak
misiów- miodek wraz ze zdrowymi owocami i wafelkami. Po
dniu pełnym wrażeń misie i ich
właściciele wrócili do swoich
domów, by znowu przytulić się
przed zaśnięciem.
Info: Przedszkole Zabełków

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Bieńkowice » W ZSO w Bieńkowicach obchodzono Europejski Dzień Języków. Obchody
święta trwały kilka dni. Głównym celem święta było promowanie uczenia się języków obcych w szkole i poza nią, a także
promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy jako
jej bogactwa.
Apel zorganizowany w szkole
był okazją do zaprezentowania
osiągnięć uczniów. Najmłodsze
klasy śpiewały piosenki w języku
niemieckim, starsze klasy miały okazję wziąć udział w quizie
o znajomości podstawowych

zwrotów grzecznościowych języków europejskich. Najstarsze
klasy potraktowały temat na wesoło przedstawiając zabawne
scenki o tym, dlaczego ważna
jest znajomość języków obcych.
Jednym z języków jakim posługują się europejczycy jest też
język migowy. W celu zapoznania
uczniów z tym językiem zaproszono do szkoły panią Wiesławę Brzeskot, która poprowadziła warsztaty języka migowego
dla wszystkich uczniów szkoły.
Warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży. Już po chwili pra-

wie wszyscy migali swoje imię
za pomocą alfabetu palcowego.
Obchody Dnia Języków w tym
roku zamykały zajęcia kulinarne
przeprowadzone w klasie V. Uczniowie przygotowywali kanapki
o popularnych w Wielkiej Brytanii smakach między innymi: jajo
z rzeżuchą (egg and cress), tuńczyk z kukurydzą konserwowaną
(tuna and sweetcorn), ser z cebulą (cheese and onion) oraz bekon z serem (bacon and cheese).
Wszystkim najbardziej smakowały kanapki z pasta jajeczną.
Info: ZSO Bieńkowice

PANI POLICJANTKA
W PRZEDSZKOLU
o zęby i stałych kontroli dentystycznych. Dzieci miały okazję doskonalić umiejętność mycia zębów pod okiem fachowca,
który udzielił im wskazówek

jak prawidłowo je szczotkować.
Przeprowadzona została także
konsultacja indywidualna każdego dziecka. Rodzice otrzymali
do domu książeczki z informacją dotyczącą stanu zdrowia zębów ich dziecka. Dla dzieci spotkanie było bardzo atrakcyjne
i pouczające. W podsumowaniu
pan dentysta uznał, że stan zębów dzieci jest bardzo zadowalający, co świadczy o wysokiej
świadomości rodziców w zakresie profilaktyki próchnicy.
Serdecznie dziękujemy panu
Dawidowi Popela za poświęcony
czas i zaangażowanie.
Info: Przedszkole Bieńkowice

Bieńkowice » Dnia 13 października gościliśmy w naszym
przedszkolu panią policjantkę,
st. post. Monikę Nawrat z Ogniwa Patrolowego Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach.
Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna,
odpowiedzialna i niebezpieczna
jest praca policjanta. Pani Monika zaprezentowała dzieciom
wyposażenie policyjne niezbędne podczas wykonywania pracy, prawidłowe umundurowanie
oraz opowiedziała o codziennej
służbie policjanta. Rozmawiała
z dziećmi o zasadach dotyczących bezpiecznego poruszania
się po drodze, o zasadach do-

tyczących młodych rowerzystów, wyposażeniu roweru oraz
przypomniała o konieczności
zakładania elementów odblaskowych, służących poprawie
bezpieczeństwa dzieci. Dzieci
mogły sprawdzić swoją wiedzę
podczas quizu przygotowanego przez panią Monikę w formie prezentacji multimedialnej
pt: "Bezpieczna droga z radami SpongeBoba". Nasze dzieci
spisały się na medal i aktywnie
udzielały odpowiedzi na zadawane im pytania. Pani Policjantka przeczytała również przedszkolakom książeczkę pt. "Mam
przyjaciela Policjanta". Jesteśmy przekonani, że po tym spot-

kaniu na pewno żaden przedszkolak nie będzie obawiał się
spotkania z policjantem i będzie
wiedział, że jest on jego przyjacielem, który chętnie służy pomocą. Serdecznie dziękujemy
Pani Monice Nawrat za odwiedziny i czas poświęcony naszym
przedszkolakom.
Info: Przedszkole Bieńkowice
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Studentki PWSZ z Raciborza

W PRZEDSZKOLU

Wizyta w Magdeburgu
Grupa dziesięciu uczniów
z klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie oraz dwoje
nauczycieli - Danuta Janoch
oraz Damian Chudecki przebywali od 23 do 27 listopada 2015
w szkole partnerskiej w Niemczech. Pełni nadziei na udaną
rewizytę wyruszyliśmy spod
szkoły w dniu 23 listopada 2015
r. o godzinie 8.00 rano. Uczniowie bardzo cieszyli się z wyjazdu do Niemiec, ponieważ jechali odwiedzić swoich przyjaciół,
którzy gościli w naszej szkole
w październiku br.
Po długiej, prawie 8-godzinnej podróży dojechaliśmy do
Magdeburga. Zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez
dyrektora szkoły pana Mario
Vollack oraz nauczycieli zaangażowanych w projekcie europejskim. Nasi uczniowie brali
udział w różnych ciekawych zajęciach edukacyjnych. Jednak
na pierwszym miejscu był sport.
Głównie doskonalenie technik
floorball-u (Uni-hockeya) znanej, ale mniej popularnej dla naszego regionu dyscypliny sportowej. Poznali także nową konkurencję sportową pochodzącą
ze Szkocji o nazwie „jugger”.
W ramach relaksu po całym
dniu zajęć uczniowie udali się
do parku wodnego „Nautica”,
gdzie czekała na nich trzygodzinna zabawa. Późnym wieczorem, spacerując po mieście, napotkali strażnika miejskiego „Nachtwächter”, który zapala i gasi lampy gazowe
w mieście. Strażnik opowiadał
nam o różnych ciekawostkach
i anegdotach związanych z tym
miastem. Oprócz tego zobaczyliśmy budowlę austriackiego architekta Friedensreicha Hun-

dertwassera - Grüne Zitadelle.
Ponieważ w Niemczech panuje już przedświąteczna atmosfera, dzieci piekły i ozdabiały
ciasteczka w szkolnej świetlicy, a w czwartek wybrali się na
jarmark bożonarodzeniowy. Już
z daleka unosił się zapach pierników, cynamonu, wina grzanego itp. Kolorowe stragany przyciągały uwagę naszych uczniów.
Największą jednak atrakcją okazały się karuzele typu „Goldeneye” oraz „City Skyliner”- największa mobilna panorama na
świecie.
No i przyszedł czas pożegnania. Uczniowie bardzo miło
spędzili swój czas, podszkolili
znajomość języka niemieckiego, zawiązali przyjaźnie, poznali
przebieg dnia szkolnego swoich
kolegów oraz różnice w funk-

Wystawa LEGO

cjonowaniu szkoły niemieckiej
i polskiej. W drodze powrotnej zwiedzili Drezno, a w nim
przede wszystkim Samperoper, Zwinger oraz Frauenkirche.
Pomimo chłodnej aury byliśmy
bardzo zadowoleni z możliwości
zwiedzania tego pięknego miasta nad Elbą. Dzieci pełne wrażeń z pobytu przyjechały późnym wieczorem do Tworkowa.
Wyjazd był współfinansowany przez Urząd Gminy w Krzyżanowicach oraz rodziców uczniów biorących w nim udział.
Kolejne doświadczenia z wizyty za granicą znowu pokazały, iż
warto podejmować takie wyzwania. Bardzo dziękujemy.
Danuta Janoch,
Damian Chudecki

Zabełków » Podziel się swoją pasją z innymi a zobaczysz
ilu możesz mieć naśladowców...
W październiku w Szkole
Podstawowej w Zabełkowie
odbyła się pierwsza wystawa
klocków Lego. Z inicjatywą
wyszedł Samorząd Uczniowski, ogłaszając możliwość „zaprezentowania” swojej lego-pasji wszystkim uczniom SP
Zabełków. Wystawców było wielu, a prawdziwe „dzieła sztuki”
w oryginale i nowych – autorskich odsłonach cieszyły się
wielkim powodzeniem.
Gratulujemy!
Info: SP Zabełków

Bieńkowice » 1 grudnia gościliśmy w Przedszkolu w Bieńkowicach studentki PWSZ w Raciborzu wraz z ich opiekunem
Kornelią Solich. W spotkaniu
uczestniczyła również dyrektor
GZOKSiT w Tworkowie Daria
Wieczorek.
W ramach współpracy placówki z raciborską uczelnią,
przyszli pedagodzy mieli możliwość obserwacji zajęć we
wszystkich grupach wiekowych-prowadzonych według
programu „Klucz do uczenia

się”. Po obserwacji zajęć studentki uczestniczyły w warsztatach pogłębiających ich wiedzę
pedagogiczną.
Studentki, szczególnie z poza terenu naszej gminy, zwróciły uwagę na wysoki standard
placówki oraz wysoki poziom
prowadzonych zajęć. Wszyscy
obserwujący byli mile zaskoczeni aktywnością i umiejętnościami przedszkolaków, które świetnie kodują i dekodują, używają
modeli kinestetycznych, gałęzi
logicznej oraz są wspaniałymi

konstruktorami biegle posługującymi się klockami modularnymi.
4 grudnia w ramach podziękowania studentki przygotowały dla dzieci Dzień Zabaw Mikołajkowych uwieńczony wizytą
Świętego Mikołaja.
Dobrze jest dzielić się dobra
praktyką pedagogiczną, czerpiąc jednocześnie ze świeżości
i młodości poglądów.
Info: Przedszkole Bieńkowice

Twój zawód brzmi znajomo II

W październiku odwiedziliśmy nowe cztery zawody, zaś
w listopadzie przyszła pora na
kolejne, które na długo pozostaną w pamięci.
Tym razem poznawany zawód to florystka, gdzie wybraliśmy kwiaciarnię „Bratek” pani
Stefanii Morawiec w Tworkowie.
Uczennice klasy III gimnazjum
w składzie: Marta Czuraj, Patrycja Wyszkoni, Sandra Kuczaty
oraz Nadina Drobny, poznawały różne techniki zdobienia jednego bukietu na kilka różnych
sposobów. W część teoretycznej pani Stefania opowiedziała, na czym polega ten zawód
i co należy zrobić, aby bukiet
był idealny i utrzymał się przez
kilka dni. Następnie uczennice
przystąpiły do tworzenia własnych bukietów, wpierw ucząc się
na dokładnym składaniu kwiatów i ich wiązaniu, a następnie
układaniu kwiatów w namoczonej uprzednio gąbce. Pani Stefania chętnie służyła pomocą,
mówiąc, jakie popełniają błędy
i na co powinny zwracać uwagę.
Kolejny poznawany zawód
to piekarz i cukiernik. Tutaj odwiedziliśmy piekarnię państwa
Wyleżoł w Bieńkowicach.
Zawód piekarza przybliżył
nam sam właściciel pan Adam
Wyleżoł, natomiast zawód cukiernika pani Maria Zeman.

Nad całością czuwała pani Aneta Wyleżoł, która przekazywała
uczniom cenne informacje dotyczące wyboru szkoły oraz zasad, jakie panują w każdej takiej firmie.
W sumie na poznanie zawodów udało się 10 uczniów: Sandra Czuraj, Wiktoria Fojcik, Wiktoria Białas, Laura Boszczon,
Natalia Buba, Nadine Drobny,
Patrycja Wyszkoni, Marta Czuraj, Paulina Bańczyk oraz rodzynek Rafał Bulenda i ich opiekun pani Justyna Wojda. Uczniowie już ma wstępie podzielili
się na dwie grupy według poznawanych zawodów i przeszli
w miejsca, gdzie odbywała się
część zarówno teoretyczna jak
i praktyczna.
W zawodzie piekarza uczniom zostały pokazane prze-

różne urządzenia służące do
wyrobu pieczywa oraz jego dekorowania. Uczniowie mieli okazję zobaczyć mieszarki spiralne,
piec modułowy, dzielarkę ciasta,
stoły, wagę i inne urządzenia,
bez który ta praca byłaby o wiele cięższa. Największym wyzwaniem dla tej grupy uczniów było
wykonanie małych mini – pizz,
które okazało się nie lada wyzwaniem.
Druga grupa, poznawała tajniki cukiernictwa. Tam zostały im pokazane różne techniki
dekorowania ciast, ciasteczek,
pierników itp. Każda uczennica
dzięki wskazówkom pani Marii
otrzymała zadanie, którego musiała się podjąć.
Zwieńczeniem ich pracy była nagroda, na którą najbardziej
uczennice czekały, a mianowicie
skosztowanie własnych wyrobów i podzieleniem się zdobytego doświadczenia.
Na zakończenie uczniowie
tradycyjnie podziękowali za
zapoznanie ich z zawodami
i poświęcenie im cennego czasu. I pamiętajmy ”zawsze jest
dobry czas, żeby zrobić dobry
uczynek”, za co dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili
się, aby nasi uczniowie mogli
poznać kolejne zawody.
Justyna Wojda
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Gminny turniej gier i zabaw
Zabełków » W czwartek 3
grudnia w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Zabełkowie odbył się Turniej Gier
i Zabaw Gminy Krzyżanowice.
W zawodach wzięło udział 120
dzieci z pięciu szkół podstawowych: z Zabełkowa, Tworkowa,
Bieńkowic, Krzyżanowic i Chałupek.
Rywalizowały dzieci z klas II,
III i IV – ośmioosobowe zespoły,
każdy w swojej kategorii wiekowej. Uczestnicy turnieju zmierzyli się w wielu konkurencjach
sprawdzających sprawność
i szybkość. Zawodnicy wzięli
udział w sztafecie wahadłowej, z piłką lekarską, rzut worecz- kankę i slalom z kozłowaniem
był też bieg z woreczkiem i bieg kiem do celu, skoki przez ska- piłki koszykowej, przewrót na

Święty Mikołaj w szkole

materacu, rzuty piłką lekarską
oraz tzw. sztafeta gwiaździsta.
Zawody przebiegały zgodnie
z zasadami fair play i przy wspaniałej atmosferze jaką stworzyli
kibice. Wszyscy zawodnicy walczyli bardzo dzielnie i z ogromnym zaangażowaniem. Uczniowie, którzy zdobyli miejsca na
podium zostali nagrodzeni medalami.

WYNIKI KLASYFIKACJI
KOŃCOWEJ

Klasy II
1. miejsce – SP Bieńkowice
2. miejsce – SP Tworków
3. miejsce – SP Zabełków
4. miejsce – SP Krzyżanowice
5. miejsce – SP Chałupki
Klasy III
1. miejsce – SP Krzyżanowice
2. miejsce – SP Chałupki

dzieci były zawiedzione, jednak
w trakcie rozśpiewanego występu w progi szkoły zawitał sam
święty. Było wielkie zdziwienie,
ale i ogromna radość z paczek
dla grzecznych dzieci. Okazało się, że cała szkolna brać zasłużyła na nie. Wyjątkowe fory
miały pierwszaki, którym osobiście wręczał je Mikołaj. Przy pożegnaniu stwierdził, że był rad
z tego zaproszenia i na pewno
zawita w progi szkoły w przyszłym roku.
Okazało się, że klasa druga
to rozśpiewana klasa i wspaniali
aktorzy. Wraz z wychowawczynią Gertrudą Sycha postanowili
pochwalić się występem i jeszcze tego samego dnia 9 grudnia,
ale po południu zaprosili swoich
rodziców, dziadków i dalszych
krewnych na przedstawienie.
Info: ZSO Krzyżanowice

3. miejsce – SP Tworków
4. miejsce – SP Zabełków
5. miejsce – SP Bieńkowice
Klasy IV
1. miejsce – SP Bieńkowice

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

miejsce – SP Zabełków
miejsce – SP Tworków
miejsce – SP Chałupki
miejsce – SP Krzyżanowice
(tb)

Cuda i dziwy w Trójwsi

Chałupki » 30 listopada
w świetlicy wiejskiej w Chałupkach zostało wystawione
przedstawienie teatralne „Cuda i dziwy Trójwsi”. Spektakl
Krzyżanowice » To już wie- stawienie mikołajkowe dla ca- występem zadzwonił telefon od
przygotowany przez Szkolny
Zespół Teatralny to finał prololetnia tradycja, że uczniowie łej szkoły. W tym roku wizyta samego świętego, że renifera
klasy drugiej SP w Krzyżano- św. Mikołaja była pod znakiem Rudolfa boli kopytko i wizyta
jektu „Młodzież tworzy teatr”.
Inscenizację wyreżyserowała
wicach przygotowują przed- zapytania, gdyż przed samym jest niepewna. Po tym telefonie
pani Gabriela Zygar, również
autorka scenariusza opartego
na publikacji „Słowem i pieśnią”
pani Agnieszki Drobnej.
Być może nie wszyscy wiedzą, że „Trójwieś” to Chałupki, Zabełków i Rudyszwałd,
a przedstawienie dotyczyło
podań i legend gminy Krzyżanowice.
Projekt "Młodzież tworzy teTworków » Tradycyjnie już ników szkoły. Gość nie przybył atr" został zrealizowany w oparw grudniu szkołę w Tworko- sam, towarzyszyły mu przesym- ciu o grant uzyskany w konkurwie odwiedza Święty Mikołaj. 4 patyczne aniołki oraz zabawne sie w ramach "Działaj Lokalgrudnia 2015 r. odbyła się jego diabełki. Spotkania z gościem nie", finansowanym przez Polkolejna wizyta. Mikołaj odwie- upłynęły w miłej atmosferze sko-Amerykańską Fundację
dził każdą klasę, a także panią przy słodkim poczęstunku.
Wolności.
Monika Prusowska
dyrektor, nauczycieli i pracowDo projektu włączyła się młodzież z różnych grup wiekowych.
Najliczniej reprezentowani byli
gimnazjaliści, ale nie zabrakło
Tworków » 1 grudnia 2015 gotowane wcześniej przez uczprzedstawicieli młodszych klas.
Tym samym pod kierunkiem
r. odbył się kiermasz świątecz- niów na warsztatach.
ny w tworkowskiej szkole. ImNa sali gimnastycznej z koGabrieli Zygar zawiązał się kilpreza została zorganizowana lei, odbyły się występy naszych
kunastoosobowy Szkolny Zespół
przez Samorząd Uczniowski uczniów - śpiewano, tańczono,
Teatralny. To właśnie dla jego
i jego opiekunkę panią Monikę recytowano. Nad przebiegiem
członków, pomiędzy wrześniem
Prusowską.
a grudniem 2015 przeprowadzowystępów artystycznych czuwaTego grudniowego popołu- ła pani Edyta Obruśnik.
no zajęcia teatralne, taneczne,
dnia szkolny korytarz zmienił
Uczestnicy kiermaszu miplastyczne, a także spotkania
się w kawiarenkę, w której moż- ło spędzili czas, a przy okazji
instruujące w jaki sposób radzić
na było napić się kawy i zjeść wsparli działalność charytatywsobie ze stresem oraz poprawnie się komunikować. Odbyły
coś słodkiego. Chętni mogli za- ną Samorządu Uczniowskiego.
Info: ZSO Tworków
kupić ozdoby świąteczne przysię także warsztaty wyjazdowe

ODWIEDZINY

2.
3.
4.
5.

w Katowicach, w trakcie których zaangażowani w projekt
uczniowie uczestniczyli w 12.
Międzynarodowym Festiwalu Teatru Lalek w Katowicach,
zwiedzając zaplecze jednej z katowickich scen, poznali teatr od
kuchni, spotkali się z jednym ze
znanych malarzy Piotrem Naliwajko, który osobiście oprowadził ich po zorganizowanej
w teatrze Korez wystawie prezentując część swojego dorobku
artystycznego.
Wszystkie podejmowane
działania – łącznie z finalnym
spektaklem – zostały zarejestrowane w postaci filmu na płycie
DVD. Także za jego wykonanie odpowiedzialni byli uczniowie biorący udział w projekcie.
W formie rozdawnictwa trafił
on do rodzin uczniów, również
tych którzy nie mogli obejrzeć
przygotowanego przez młodzież
przedstawienia.

Nauczyciele
zaangażowani
w realizację projektu

• Janusz Mokrosz – inicjator
i koordynator projektu
• Gabriela Zygar – inicjator
projektu, koordynator Szkolnego Zespołu Teatralnego
• Marta Paszek – promocja
projektu, prowadzenie warsztatów plastycznych i przygotowanie scenografii do finalnego przedstawienia
• Joanna Reguła – prowadzenie warsztatów tanecznych
(tb)
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KĄCIK DIETETYKA

JAK PRZETRWAĆ
ŚWIĄTECZNE
OBŻARSTWO?

Wycieczka do Wiednia!
Chałupki/Wiedeń » 4 grudnia uczniowie klasy VI szkoły
podstawowej oraz I-III gimnazjum wraz z opiekunkami, panią
Marią Gołąbek, Violettą Nowak
oraz Klaudią Rusnarczyk, pojechali na jednodniową wycieczkę
do Wiednia! Swoją podróż rozpoczęli o 4.30 rano. Pierwszym
obiektem do zwiedzania był Pałac Schonbrunn. Uczniowie mieli
okazję wejść na wzgórze pałacu,
a następnie udali się do wnętrza
pałacu, gdzie zwiedzili 40 komnat w stylu barokowym i rokoko.
Dominowało przede wszystkim

Bożonarodzeniowy przy Ratuszu. Pora wieczorowa, zapach
pierników i blask światełek unosił się nad głowami wszystkich
obecnych. Po wyczerpującym,
bogactwo i zdobienia. Po uda- pięter. Kolejnym Zabytkiem by- ale pełnym pozytywnych wrażeń
nym zwiedzaniu wszyscy uda- ła Katedra Św. Szczepana, a na- dniu, uczniowie wraz z opiekunli się do Ogrodu Zoologicznego, stępnie chwila czasu wolnego kami, z uśmiechami na twarzy
w którym największą atrakcją na wiedeńskim rynku. Ostatnim udali się w drogę powrotną.
Klaudia Rusnarczyk
były olbrzymie nietoperze, któ- etapem wycieczki był Jarmark
re zostały sprowadzone tam na
życzenie ówczesnej władczyni
Sisi. Na zwiedzanie zoo uczniowie mieli 2 godziny, po czym udali się do Muzeum Technicznego
i MAK. W nim uczniowie mieli
okazję zobaczyć niezwykłe cuda
techniki, które mogli także przetestować i pobawić się nimi. Młodzież miała co zwiedzać, gdyż
muzeum składało się z pięciu

INTRONIZACJA
Kończy się okres adwentu,
czyli czasu radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Początek adwentu to zarazem początek nowego roku
liturgicznego w Kościele Katolickim. Jak widać nie pokrywa
się on z początkiem roku kalendarzowego. Rok liturgiczny kończy niedziela poświęcona Chrystusowi – Królowi Wszechświata. Przemiany społeczno-polityczne jakie zachodzą w Polsce,
skłoniły mnie ponownie do podzielenia się z szanownymi czytelnikami kilkoma nasuwającymi się refleksjami.
Słowo intronizacja oznacza
wyniesienie na tron królewski.
Ceremonia ta składa się z aktu
ustanowienia króla oraz z aktu dobrowolnego uznania go
za swojego prawodawcę. Czasy królów świeckich w naszym
kraju już dość dawno minęły.
W Europie, tu i ówdzie jeszcze
spotykamy króla czy królową.
Jednak ich znaczenie polityczne jest skromniejsze niż kiedyś
bywało. Ustroje społeczno-polityczne w Europie oparte są
na systemie partyjno-parlamentarnym oraz demokracji.
Ważnym elementem państwa
demokratycznego jest praworządność oparta o niezależne
sądy oraz Trybunał Konstytucyjny. Od zakończenia II wojny
światowej minęło już 70 lat. Wystarczy jednak skorzystać z dowolnego źródła informacji, by
się przekonać o tym, że współczesny człowiek nadal nie może żyć bez przemocy, terroru
i wojny. Póki co dobry los oszczędza w tym względzie Polskę. Ale
już tego samego nie możemy
powiedzieć o naszym europejskim kontynencie. Z niepokojem obserwujemy nie mające

końca pielgrzymki uchodźców,
jak piszą jedni, lub najeźdźców,
jak piszą inni. Przy okazji zignorowano ustalenia dotyczące
ochrony zewnętrznej granicy
Unii Europejskiej oraz weryfikacji personalnej przybywających
osób. Niedawne, tragiczne wydarzenia w Paryżu dowodzą, że
imigracja ekonomiczna nie dotyczy każdego uchodźcy.
Obserwując gmach narodów
tworzących Unię Europejską
można odnieść wrażenie, że
ten gmach niebezpiecznie pęka, grożąc katastrofą budowlaną. Trudno jednoznacznie wskazać winnego tej sytuacji. Warto
może jednak przypomnieć, że
mimo strasznych konsekwencji II wojny światowej, która podzieliła dodatkowo Europę na
dwa przeciwstawne obozy narodów Wschodu i Zachodu, znaleźli się mężowie stanu (Schuman,
Adenauer, de Gasperi), którzy
stworzyli podwaliny pod Zjednoczoną Europę. Będąc osobami głęboko wierzącymi i praktykującymi uznali, że spoiwem
takiej Europy różnych narodów
powinna być wspólnota duchowa. Przyszła zjednoczona Europa według jej założycieli miała
być budowana na wielowiekowym fundamencie kultury i cywilizacji chrześcijańskiej. Widocznie nie zdołali przekonać
do tej wizji swoich następców.
Z perspektywy minionego czasu
widać, że dobrobyt i konsumpcyjny styl życia nowoczesnych
Europejczyków wyparły z ich
świadomości religijny system
wartości duchowych i reguły
życia zgodnego z dekalogiem.
Obrazowo rzecz ujmując można też zauważyć, że gmach Unii
Europejskiej jest „doskonalony”
głównie przez marksistów i li-

berałów. Ci pierwsi podcinają
korzenie europejskiego fundamentu chrześcijaństwa i powtarzają za Leninem, że „religia
to opium dla ludu”. Liberałowie zaś kpią sobie z religijnego światopoglądu, stwarzając
życiową pustkę duchową, która
aż się prosi o zagospodarowanie przykładowo radykalnym
islamem. Człowiek pozbawiony
religijnej busoli życiowej, pozbawiony instynktu samozachowawczego (mała dzietność
i aborcja) przestaje odróżniać
dobro od zła, propaguje relatywizm moralny oraz myli tolerancję z akceptacją. Sytuacja życiowa takiego człowieka może być
porównana do życia w labiryncie zawiłych dróg. Bez pomocy
taki człowiek może mieć kłopoty
z wyjściem z tego labiryntu. Odpowiedź na pytanie o tę pomoc
była inspiracją napisania tego
felietonu.
Odpowiedź ma związek z tytułową intronizacją oraz wizjami polskiej mistyczki Rozalii Celak, urodzonej w Jachówce k.
Makowa Podhalańskiego w roku 1901. Wnet po II wojnie światowej powstało Dzieło Intronizacji Chrystusa – Króla Polski,
które wkrótce liczyło ok. 5 mln
członków. Dnia 17 kwietnia 1946
roku dzieło zostało kanonicznie
erygowane przy kolegiacie św.
Anny w Krakowie. Dokonał tego książę kardynał Adam Sapieha. Służebnica Boża Rozalia w swych modlitwach prosiła
o światło i wskazanie drogi prowadzącej do intronizacji Chrystusa jako duchowego Króla
Polski. Miała usłyszeć odpowiedź: „Jasna Góra jest stolicą
Maryi. Przez Maryję przyszedł
Syn Boży, by zbawić świat i tu
też przez Maryję przyjdzie zbawiciel dla Polski, właśnie przez
intronizację Chrystusa na Króla
Polski. Gdy się to stanie, Polska
będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potężna, o którą

rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjaciela. Inaczej moje dziecko nie ostanie się”. W czasie
rządów poprzedniej ekipy były próby przeprowadzenia aktu
intronizacji. Spełzły na niczym.
Nowe czasy niosą nie tylko nowe wyzwania, ale i nowe nadzieje dla Polski, ale być może
i przez Polskę dla Europy.
Czasy królowania w Polsce,
jak już wspomniano minęły dość
dawno. Zatem na króla Jana III
Sobieskiego nie możemy dzisiaj liczyć. Ponadto jak sądzę
gehenny wojennej nie chcemy
przeżywać. Może warto zatem
rozważyć pozamilitarne sposoby pokojowego życia w Europie
i na świecie. Tym bardziej, że
jak widzimy wymyślone przez
człowieka rozumnego formy koegzystencji pokojowej zawodzą.
Mam nadzieję, że nadchodzące
święta Bożego Narodzenia będą
sprzyjać takim przemyśleniom.
Korzystając z okazji życzę Czytelnikom oraz ich Rodzinom –
radosnych i błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
serdecznego biesiadowania nie
tylko przy stole wigilijnym.
Jan Psota

Grudzień jest wyjątkowym miesiącem w roku – już od pierwszych dni zaczynamy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
Ciastka, pierniczki i kołocze robi się ze sporym wyprzedzeniem,
a przecież wszystkiego trzeba po drodze spróbować. Apogeum
nadchodzi 24 grudnia, kiedy po całodniowym poście zasiadamy
do wigilijnej kolacji i tak, z niewielkimi przerwami, spędzamy
czas przy suto zastawionym stole przez kolejne dwa dni. Nawet
największym zwolennikom zdrowego żywienia ciężko jest odmówić jeszcze jednej porcji karpia w galarecie, czy makówek.
Nie ma się co dziwić, że w nowym roku stajemy na wadze i dodatkowe kilogramy złapane w czasie świąt przyprawiają nas
o ból głowy! A może tak choć raz spróbować zachować jedzeniowy umiar w czasie świąt i nie zjadać wszystkiego, co wpada
w ręce? To na pewno wyjdzie na zdrowie naszym brzuchom ?!
Jak się nie przejeść? Wbrew pozorom jest to całkiem możliwe.
Wystarczy jeść regularnie, pięć posiłków w ciągu dnia, ale w niewielkich odstępach czasu, no i oczywiście spożywać mniejsze
porcje. Kluczem jest niepodjadanie pomiędzy posiłkami. Kiedy
jemy cały czas, nasz organizm nie ma czasu strawić głównych
posiłków, a to bardzo obciąża nasz układ pokarmowy, szczególnie,
że tradycyjne świąteczne pokarmy takie, jak zasmażana kapusta
z grzybami, warzywna sałatka z majonezem, zupy na zasmażce, karp smażony są ciężko strawne i długo zalegają w żołądku.
Warto mieć także w zasięgu ręki ziołowe herbatki, np. miętową, czy rumianek, które usprawniają trawienie poprzez zwiększenie wydzielania soków żołądkowych. Nie zapominajmy także o zwykłej wodzie mineralnej. Nie zaszkodzi także odrobina
alkoholu – lampka wina, czy nawet mocniejszego trunku pobudzi cały proces trawienia.
Na pewno dobrze znacie ten dyskomfort po przejedzeniu i poczucie, że zaraz eksplodujecie. Żołądek odmawia posłuszeństwa,
pojawiają się wyrzuty sumienia, a brzuch wygląda jak balon. Co
może pomóc? Wyjście z domu! Tak proste i tak skuteczne. Nic
nie zrobi tak dobrze, jak spacer w zimowej i świątecznej aurze.
Sama przyjemność, a dodatkowo przyniesie ulgę i poprawi samopoczucie. Ruch to zdrowie i warto pamiętać o tym szczególnie w święta.
Zwykle jest tak, że przejadanie się w święta jest tylko początkiem przybierania na wadze. Po tylu dniach obżarstwa nasz żołądek domaga się więcej i więcej. Szybko odczuwamy głód, a żeby go zaspokoić potrzebne są większe porcje jedzenia. Dlatego
też, by nie tyć potrzebna jest silna wola.
Dobrze znane jest powiedzenie, że wszystko jest dla ludzi.
Jest to prawdą, jednak trzeba dodać, że byle z umiarem! Nie
bez powodu mówi się, że co za dużo to niezdrowo. Oczywiście
nie namawiam, by w czasie świąt odmawiać sobie wszystkich
pyszności, które znajdują się na stole, ale zachęcam, by kierować
się zdrowym rozsądkiem i umiarem. Na talerzu może znaleźć
się wszystko, ale w rozsądnych ilościach, wtedy bez problemu
można skosztować wszystkich potraw, ale jednocześnie nie rzuci się zabójczego wyzwania swojemu żołądkowi!

Życzę wszystkim Czytelnikom zdrowych,
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

Dietetyk kliniczny Aleksandra Brzeźniak
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REKLAMA

REKLAMA

Usługi
koparką kołową
MECALAC 714 MW
i minikoparką
CAT 301.8C

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

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

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
e-mail: kwiaciarnia.krystyna.bulenda@neostrada.pl
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
tel. 32 419
83 49, 602 115 104, 692 377 976Tworków ul. Długa 3
tel. 32 419 61 86
- żałobnicy
503 519
295
Kontakt
całodobowy
-Oferujemy:
pełna obsługa pogrzebu
Filip Pientka
Hubert Kasza
- kwiaty
trumny - produkcja własna
Tworków ul. Długa 3
Tworków ul. Główna 47
tel. 32 419 61 86
- transport
żałobnicy zmarłych w kraju i za granicą
tel. 32 419 63 24
503 519 295
609 263 071
- na
życzenie
pełna
obsługarozliczamy
pogrzebu zasiłek pogrzebowy
Hubert Kasza
- kwiaty
Usługi świadczymy całodobowo
Tworków ul. Główna 47
- transport zmarłych
w
kraju
i
za
granicą
25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
tel. 32 419 63 24
609 263 071
- na życzenie rozliczamy zasiłek pogrzebowy
Usługi świadczymy całodobowo

25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
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Z bibliotecznej
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie
spokój i radość, niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością, szczęściem i doskonałą lekturą znalezioną
w naszej Bibliotece.
Dyrektor i pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach

półki

MAGICZNE DRZEWO CZ. VII - ŚWIAT OGROMNYCH
ANDRZEJ MALESZKA

Andrzej Maleszka, twórca kultowych już filmów i seriali, na których wychowało się już kilka pokoleń widzów, powraca z kolejnym tomem przygód bohaterów jego najbardziej znanego dzieła, „Magicznego drzewa”. Znów miało
być zwyczajnie. I znów nie wyszło. Kuki i reszta bohaterów trafiają do Świata
Ogromnych, z którego uciec da się tylko w jeden sposób: odnajdując puzzle,
które otworzą im drogę z powrotem do ich świata. A cała przygoda zaczęła
się tak normalnie: Ida miała zacząć swoją naukę w szkole, na co nie miała
w ogóle ochoty. Pierwsza lekcja okazała się prawdziwą katastrofą, kłótnia
z nauczycielką zaś doprowadziła do odkrycia faktu, iż przed laty jej synek
dosłownie zniknął. Czyżby magia? Bohaterowie zaczynają śledztwo i szybko ich sytuacja staje
się niebezpieczna…

OPACTWO ŚWIĘTEGO GRZECHU - SUE MONK KIDD

Po raz kolejny Sue Monk Kidd umiejscowiła opisywane wydarzenia w bliskiej swemu sercu i okrutnej zarazem Karolinie Południowej. U jej wybrzeży
leży mała urokliwa wysepka Egret, na której wznosi się zabytkowy klasztor
benedyktynów, przez miejscowych nazywany opactwem świętego grzechu.
To magiczne miejsce, przechowywany w nim na wpół religijny, na wpół mityczny relikt - bogato zdobione krzesło zwane tronem syreny - oraz legenda
o celtyckiej bogini Senarze, która zanim stała się świętą, była kobietą-rybą, legły u podstaw tej niezwykłej i bardzo osobistej książki. Przeżywająca
kryzys wieku średniego, znudzona dotychczasowym życiem i kochającym
mężem Jessie Sullivan powraca na wyspę swego dzieciństwa, żeby zaopiekować się matką, która uległa niecodziennemu wypadkowi. Ta podróż w przeszłość stanie się
dla bohaterki sposobem na pogodzenie się z owianą tajemnicą, tragiczną śmiercią ojca i odnalezienie siebie. Jessie odkryje uśpiony w sobie talent malarski i da się porwać uczuciu, rodem
z Ptaków ciernistych krzewów. Czy po powrocie jej małżeństwo z ustatkowanym, kochającym
Hughem będzie miało nadal sens? Czy Jessie będzie umiała wrócić do dawnego życia?

GRUDNIOWY SZTORM - INY LORENTZ

Prusy Wschodnie, 1875 rok. Piętnastoletnia Lora po śmierci rodziców mieszka u dziadka Wolfharda von Trettina. Oboje żyją w biedzie, dziewczyna nie
przeczuwa więc, że dziadek ma odłożoną znaczną sumę pieniędzy, które po
jego śmierci miały przypaść jej w spadku. Bratanek von Trettina chce zagarnąć te pieniądze i pozbyć się rywalki. Starszy pan dla ratowania wnuczki
obmyśla śmiały plan: chce wysłać Lorę do Ameryki, aby chciwy krewny nie
wyrządził jej krzywdy. Ale w drodze do Nowego Świata czyha na dziewczynę mnóstwo niebezpieczeństw.

ŻELAZNE DAMY; KOBIETY, KTÓRE ZBUDOWAŁY POLSKĘ
KAMIL JANICKI

Za karierami mężczyzn stoją silne kobiety – taką tezę postawił Kamil Janicki
w swojej najnowszej książce. I, co dziwne, bez trudu ją udowodnił. Dziwne
– bo rzecz się ma nie o sfeminizowanym XXI wieku lecz o mrocznych czasach średniowiecza. Kamil Janicki zaproponował czytelnikom nieco inne
spojrzenie na początki państwa polskiego sugerując, że sukcesy dwóch jego
pierwszych władców wynikają – no, może nie wyłącznie, ale prawie – z tego,
że mieli przy bokach „lepsze połowy” – kobiety mądre, ambitne, obeznane
politycznie, niekiedy bezwzględne, które umiały nimi zręcznie manipulować. Janicki przyznaje, że zabawił się nieco w detektywa - poskładał pewne
i przypuszczalne elementy układanki i uzupełnił je mocno własnymi przypuszczeniami, ale otrzymany obraz wydaje się być w pełni prawdopodobny. I jakże miły sercu
kobiet. Aż by się chciało sprawdzić, czy tak było naprawdę…

Myśl
Wszystko, co nie pochodzi z serca,
nie dosięgnie serca drugiego człowieka.
Phil Bosmans

Uśmiechnij się
Mały chłopczyk pyta kolegę: Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?
- Istnieje.
- A skąd wiesz?
- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów.



- Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku - mówi strażnik do więźnia.
- Jaki nowy rok? Przecież jest lipiec...
- Właśnie prokurator dołożył ci rok do wyroku.


Pyta dziennikarz przechodnia: Co pan dostał na święta?
- Urodziło mi się dziecko.
- To musi być pan szczęśliwy.
- Niezupełnie...
- A dlaczego?
- Bo żona złożyła się na prezent z sąsiadem.


Kartka na stole: Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
PS. Woda z ogórków w lodówce.
PPS. Lodówka w kuchni.


W milenijnego Sylwestra reporter zaczepia gentlemana na ulicy Londynu:
- Jakie pan ma plany na nowe tysiąclecie?
- Dość skromne, przez jego większość będę nieżywy.


Jedzie mężczyzna w tramwaju i myśli: Żona-zła, przyjaciele-oszuści, szef-sadysta, idiota,
praca-beznadziejna, życie-do niczego ...
Anioł Stróż stoi za jego plecami, zapisując to wszystko myśli: Ale dziwne życzenia... I to
tak codziennie... Cóż mogę zrobić? Muszę je spełniać!


Z listów do św. Mikołaja: Drogi święty Mikołaju! Nie musisz mi podarować na Gwiazdkę żadnych drogich prezentów. Proszę Cię tylko - podaruj mi trzy wisienki... Zostaw je
proszę, ustawione poziomo obok siebie w lewym, skrajnym automacie w kasynie "Pod
złotą kulą". Będę tam całą noc...



JA, INKWIZYTOR; KOŚCIANY GALEON - JACEK PIEKARA

Jacek Piekara to jeden z najpopularniejszych pisarzy polskiej fantastyki,
autor kilkunastu tomów powieści i opowiadań a także redaktor naczelny
magazynu „Fantasy”. Najnowsza powieść jest już dziesiątym tomem bestsellerowej serii książek o inkwizytorze Mordimerze Madderdinie.
Inkwizytor Jego Ekscelencji biskupa Hez-Hezronu, o niezwykłych zdolnościach i starający się za wszelką cenę dotrzeć do prawdy. Mordimer uważa
się za człowieka gorliwej wiary i gorącego serca oraz Sługę Bożego, Młot
na czarownice i Miecz w rękach Aniołów. Jest człowiekiem inteligentnym,
sprytnym, ostrożnym, wytrzymałym i sumiennie wykonującym swoje obowiązki, lecz skromnym. Świetnie walczy mieczem. Ponad wszystko próbuje
odkryć prawdę o otaczającym go świecie. Często folguje przyziemnym żądzom, nie stroni od uciech cielesnych i mocnych trunków.
A. Winiarczyk

PODZIĘKOWANIA

Bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach składają serdeczne podziękowania za wszystkie dary w postaci książek przyniesionych do naszych placówek. Książki te dalej służą naszym czytelnikom i często są przez nich poszukiwane.
Dziękujemy!

Liczba miesiąca
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osób skorzysta dodatkowo z programu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice"
– edycja uzupełniająca

