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Żywot człowieka poczciwego
Tworków » Żywot człowieka poczciwego nie według Mikołaja
Reja, ale według bolesławików – to temat kolejnej Biesiady
Śląskiej. Przedstawione przez aktorów z Bolesławia scenki
z życia wzięte to pełna humoru satyra na otaczającą nas
rzeczywistość. Kolejne skecze wzbudzały na widowni „salwy” spontanicznego śmiechu i gorące brawa – szczególnie
te, które dotyczyły naszych gminnych realiów i władz gminy.
Czytaj dalej strona 3
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Dotacja dla organizacji
społecznych przyznana
W listopadzie 2015 roku wójt
gminy Krzyżanowice ogłosił
konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Krzyżanowice na rok 2016 w trzech
dziedzinach – pomocy społecznej oraz działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.

Oto wyniki konkursu ofert
oraz kwoty dotacji:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Na realizację zadania pn.
„Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz rekreacji wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców
sołectwa Bieńkowice” dotację
otrzymał Ludowy Klub Sportowy Bieńkowice. Kwota przeznaczona na realizację zadania
wynosi: 27.500 zł z tego: 25.000
zł na działalność bieżącą klubu
i utrzymanie boiska; 2.500 zł na
remonty.
Na realizację zadania pn.
„Wspieranie i upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców sołectwa Bolesław” dotację otrzymał Ludowy Klub Sportowy RUCH Bolesław. Kwota przeznaczona na
realizację zadania wynosi 14.000
zł – na działalność bieżącą klubu i utrzymanie boiska.
Na realizację zadania pn.
„Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz rekreacji wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców
sołectwa Chałupki” dotację
otrzymał Ludowy Klub Sportowy Chałupki. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi: 40.500 zł z tego: 30.500 zł
na działalność bieżącą klubu
i utrzymanie boiska; 3.500 zł
na sekcję piłki siatkowej; 3.000
zł na działalność sekcji kajakowej; 1.000 zł na utrzymanie boiska w Rudyszwałdzie; 2.500 zł
na remonty.
Na realizację zadania pn.
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,
młodzieży oraz mieszkańców
sołectwa Krzyżanowice oraz
mieszkańców gminy” dotację
otrzymał Ludowy Klub Sporto-

Na realizację zadania pn.
„Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców sołectwa Zabełków” dotację otrzymał Ludowy Klub Sportowy Zabełków. Kwota przeznaczona
na realizację zadania wynosi:
22.000 zł z tego: 19.500 zł na dziawy Krzyżanowice. Kwota prze- łalność bieżącą klubu i utrzymaznaczona na realizację zadania nie boiska; 2.500 zł na remonty.
wynosi: 51.500 zł z tego: 49.000
zł na działalność bieżącą klubu K U LT U R A , S Z T U K A ,
i utrzymanie boiska; 2.500 zł na OCHRONA DÓBR KULTUremonty.
RY I DZIEDZICTWA NARONa realizację zadania pn. DOWEGO
„Propagowanie kultury fizyczNa realizację zadania pn.
nej, zdrowego stylu życia oraz „Pielęgnacja i prezentacja kulrekreacji wśród dzieci, młodzie- tury regionu” dotację otrzymaży i pozostałych mieszkańców ło Towarzystwo Społeczno-Kulgminy Krzyżanowice” dotację turalne Niemców wojewódzotrzymał Ludowy Klub Spor- twa śląskiego. Jednostką beztowy Owsiszcze. Kwota prze- pośrednio realizującą zadanie
znaczona na realizację zadania jest: TSKN Koło Terenowe Nr
wynosi: 31.000 zł z tego: 28.500 25 Tworków. Kwota 4.000 zł przezł na działalność bieżącą klubu znaczona jest na działalność zei utrzymanie boiska; 2.500 zł na społu tanecznego Tworkauer
remonty.
Eiche.
Na realizację zadania pn.
Na realizację zadania pn.
„Upowszechnianie kultury fi- „Aktywizacja osób starszych
zycznej, zdrowego stylu życia z gminy Krzyżanowice” dotację
i rekreacji wśród dzieci, mło- otrzymał Polski Związek Emedzieży i pozostałych mieszkań- rytów, Rencistów i Inwalidów
ców gminy Krzyżanowice” do- Zarząd Oddziału Rejonowego
tację otrzymał Ludowy Klub w Raciborzu. Jednostkami bezSportowy Tworków. Kwota prze- pośrednio realizującymi zadaznaczona na realizację zadania nie są: Koła Rejonowe PZERiI
wynosi: 60.000 zł z tego: 56.000 tj. Koło Chałupki, Koło Krzyżazł na działalność bieżącą klu- nowice, Koło Tworków. Kwobu i utrzymanie boiska; 1.500 ta przeznaczona na realizację
zł na sekcję szachową; 2.500 zł zadania wynosi 6.000 zł z tego:
na remonty.
2.000 zł Koło Chałupki, 2.000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice
ogłasza nabór
kandydatek/kandydatów do udziału w Projekcie

„Drugiemu Człowiekowi”
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby korzystające ze wsparcia
OPS Krzyżanowice, będące jednocześnie osobami
w wieku aktywności zawodowej.
Chętnych zapraszamy do kontaktowania się
ze swoimi pracownikami socjalnymi, celem uzyskania
szczegółowych informacji, osobiście
lub pod numerem telefonu 32 419 63 00.

Nabór zgłoszeń potrwa
do 29 lutego 2016 r. do godz. 15.00
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice
Koło Krzyżanowice, 2.000 zł Ko- skowo-rodzinnych i rehabilitało Tworków.
cja osób niepełnosprawnych”
dotację otrzymał Caritas DiePOMOC SPOŁECZNA ORAZ cezji Opolskiej. Jednostkami
DZIAŁANIA NA RZECZ bezpośrednio wykonującymi
OSÓB NIEPEŁNOSPRAW- zadanie jest: Stacja Opieki CaNYCH
ritas w Tworkowie oraz Gabinet
Na realizację zadania pn. Rehabilitacyjny w Tworkowie.
„Nowoczesna opieka nad cho- Kwota przeznaczona na realirym w domu w ramach kom- zację zadania wynosi 114.000 zł.
petencji pielęgniarek środowi-

PORADY PRAWNE
W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starostwo Powiatowe w Raciborzu uruchomiło w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, 47-450 Krzyżanowice ul. Główna 5 , pok. Nr 5
(parter)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który świadczy usługi w dniach:
Poniedziałek
Wtorek 		
Środa 		
Czwartek
Piątek 		

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach
oraz Parafia Tworków
serdecznie zapraszają na

KONCERT LAUREATÓW
XI Gminnego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek

„Święta z Kolędą
– Weihnachten mit Weihnachtsliedern”

pt. „KOLĘDOWANIE PRZY ŻŁÓBKU”
31 stycznia 2016 roku o godz. 14.30
do Kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie

od 14.00 - 18.00
od 11.00 - 15.00
od 14.00 - 18.00
od 08.00 - 12.00
od 14.00 - 18.00

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
• osoby fizyczne, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy miały przyznane świadczenia z pomocy społecznej, jednocześnie nie
mogły mieć wydanej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
• osoby które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
• osoby posiadające zaświadczenie, że są ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• osoby posiadające ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego,
• osoby, które nie ukończyły 26 lat,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej katastrofy lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
Pomoc prawna udzielana jest z zakresu:
• poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o obowiązkach,
• wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• udzielenia pomocy w sporządzeniu projektu pisma w/w sprawach za wyjątkiem
sporządzania pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
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Żywot człowieka poczciwego
Głównym motywem była budowa pola golfowego z unijnego
grantu (a nie granatu, jak zrozumiała głucha Oma). Ponieważ
był to projekt transgraniczny,
aktorzy zaprosili do występów
zastępcę wójta i byłego starostę
Haci. Na zakończenie budowy,
przy której pracowali społecznie także mieszkańcy Bolesławia, było uroczyste przecięcie
wstęgi i wesoła impreza.
Końcową część biesiady wypełniły wspomnienia z poprzednich występów, bowiem aktorzy
oświadczyli, że tegoroczna biesiada była ostatnią w ich wykonaniu. Widownia podziękowała
artystom za prawie 20 lat wspólnej zabawy owacjami na stojąco
i odśpiewała „sto lat”. Nie zapomniano również o orkiestrze,
która od lat towarzyszyła imprezie, zachęcając biesiadników do
wspólnych śpiewów.
19. Biesiadę Śląską, tak jak
i poprzednie, zorganizował
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie oraz
Świetlica w Bolesławiu.
W tegorocznej biesiadzie
24 stycznia wystąpili: Krystyna Maisik i Rajmund Herzog
(autorzy tekstów i scenariusza),
Alicja Fichna, Brunon Stuchły,
Zygfryd Stuchły, Michał Gwizdak, Tomasz Zajonc, Monika
Warcok, Izabela Szwast, Aurelia Pięk, Dominik Pięk, Eweli-

Prowadząca: Maria Riedel.
Orkiestra: Brunon Stuchły,
Janusz Śmiały, Krystian Pietrasz, Alojzy Gorgosz, Jerzy
Kalusek, Roland Popela.
(tb)

na Foltys, Małgorzata Janda,
Krzysztof Tomaszek, Karolina
Fraenzel.
Dzieci: Daniel Herzog, Patryk Fichna, Marcin Maisik, Oliwia Stuchły, Agnieszka Herzog.
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Nowa perspektywa unijna

Zakres Powiatu Raciborskiego – przebudowa dróg powiatowych w Chałupkach i Rudyszwałdzie podzielona na 3 etapy
o całkowitej długości 2430 m:
etap 1- ul. Rakowiec od skrzyżowania z ul. WOP do skrzyżowania z ul. Główną ( 925 m) - odcinek realizowany wraz z gmiroślinności, uzupełnienie bra- ną Szylerzowice; etap 2 - ul.
kujących fragmentów murów Główna od skrzyżowania z ul.
i sklepień, odtworzenie górnych Zagumnie do przejazdu kolejopartii murów. Planuje się także wego (715 m); etap 3 - ul. Wiejprzeprowadzenie prac budowla- ska – od przejazdu kolejowego
nych, m.in. wykonanie schodów do skrzyżowania z drogą krajoi podestów stalowych z blachy wą nr 45 (790 m).
żeberkowej wraz balustradami,
schodów żelbetowych, zadasze- UTWORZENIE
nia z płyty żelbetowej opartej na KULTURALNObelkach żelbetowych.
EDUKACYJNYCH CENTRÓW

– nowe środki – nowe projekty
Gmina Krzyżanowice złożyła
sześć wniosków do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska.
Są to projekty transgraniczne
z czeskimi gminami partnerskimi oraz gminami polskimi.
Możliwe jest dofinansowanie
w wysokości 85 % kwalifikowanych wydatków projektu.
Realizacja tych projektów
uzależniona będzie od pozytywnej oceny i weryfikacji
w ramach konkursu, do którego zostały złożone.

PRZEZ ŚLĄSK NA
MORAWY – WSPÓLNIE
PODĄŻAMY ŚLADAMI
NASZEGO DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
I PRZYRODNICZEGO

ODRA
I OLZA BLIŻEJ TURYSTÓW
I MIESZKAŃCÓW
POGRANICZA

Partnerzy: gmina Krzyżanowice, gmina Szylerzowice, miasto Bogumín.
To projekt zakładający budowę wieży widokowej na obszarze NATURA 2000 (meandry rzeki Odry) w Chałupkach.
Konstrukcja wieży widokowej będzie oparta na fundamentach żelbetowych – na czterech
stopach fundamentowych do
montażu słupów drewnianych
nadziemnej konstrukcji wieży.
W centralnej części wieży zaprojektowano fundament blokowy do ustawienie schodów
spiralnych. W osi wieży zamontowane są spiralne schody stalowe z balustradą, łączące poszczególne podesty pośrednie.
Całkowita wysokość wieży:
26,90 m.
Przy wieży przewiduje się zagospodarowanie terenu w formie miejsca odpoczynku dla
turystów, w tym posadowienie
wiaty spoczynkowej, stojaków
na rowery i ławek.
Przewidziano także tzw. działania miękkie na przykład: zajęcia terenowe, obserwowanie
zwierząt z wieży, poznawanie
flory i fauny meandrów rzeki
Odry, spływ kajakowy meandrem, marsze nordic-walking,
zajęcia z ornitologiem, questing na meandrach, plener plastyczny oraz wystawa w świetlicy i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach.

SZYLERZOWICE
I KRZYŻANOWICE
MIEJSCA ODPOCZYNKU
I AKTYWNOŚCI

Partnerzy: gmina Krzyżanowice i Tělovýchovná jednota Ostrava – (właściciel parku
i oranżerii przy polu golfowym
w Szylerzowicach). W projekcie
zaplanowano po stronie polskiej
dwa działania.
REWITALIZACJA PARKU
W TWORKOWIE
Uporządkowanie roślinności głównie prace pielęgnacyjne istniejącego w formie szczątkowej
starodrzewia. Przewidziana jest
również wycinka drzew chorych

i zagrażających bezpieczeństwu
oraz nasadzenia drzew i krzewów, a także innych roślin kwiatowych i ziół obecnych w naszej
strefie klimatycznej, a przede
wszystkim w naszym rejonie.
Zaplanowano drenaż w części
parku znajdującego się na terenach podmokłych. Planuje
się także odtworzenie zasypanego oczka wodnego i elementów małej architektury, wykonanie cieków wodnych (z istniejących dwóch źródełek), które
dostarczałyby wodę do stawku
oraz wykonanie ścieżki rekreacyjno-zdrowotnej wg założeń
Kneippa. Poza tym wykonanie
sieci połączonych ścieżek edukacyjno-rekreacyjnych, montaż
miejscowego oświetlenia parkowego. Sieć ścieżek stanowić
będzie kanwę dla projektowanych punktów przystankowych,
w tym m. in. tablic edukacyjno-informacyjnych o faunie i florze
znajdującej się na terenie parku.
Dodatkowymi punktami na trasie ścieżek będą miejsca biernego lub czynnego wypoczynku.
ZAGOSPODAROWANIE CELEM UDOSTĘPNIENIA RUIN ZAMKU W TWORKOWIE
Projekt zakłada przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz
określonych robót budowlanych w celu udostępnienia dla
zwiedzających fragmentów ruin,
w tym wieży zegarowej i byłej
wozowni.
Planowany zakres prac dotyczący udostępnienia części
wozowni polega m.in. na wykonaniu zadaszenia z płyty żelbetowej monolitycznej opartej na
żelbetowych belkach spoczywających na słupach. Pozwoli to
na uzyskanie dwupoziomowego
otwartego pomieszczenia, które można będzie wykorzystać
na cele np. kulturalne lub edukacyjne.
W części dotyczącej wieży zegarowej projekt zakłada wykonanie wszystkich prac zabezpieczających i konserwatorskich
m. in.: odgruzowanie, usunięcie

Partnerzy: gminy Lyski, Kornowac, Lubomia, Krzyżanowice, Wrzesina, Hać, Szylerzowice,
miasto Bogumin. W tym projekcie zakłada się budowę ścieżek
rowerowych.
Ścieżka rowerowa – Tworków
Budowa ścieżki rowerowej
w Tworkowie od skrzyżowania
ul. Odrzańskiej z ul. Zamkową
aż do połączenia z ul. Żwirową.
Długość odcinka 454m.
Ścieżka rowerowa – trasa
Bieńkowice – Bolesław
Budowa ścieżki rowerowej
od ul. Kowalowej w Bolesławiu
do ul. Młyńskiej w Bieńkowicach. Ścieżka o długości 1383m.
Zadanie obejmuje remont mostku na Psinie. W pobliżu mostku na Psinie po stronie Bieńkowic zostanie posadowiona wiata
drewniana z ławkami i stołem.
Ścieżka rowerowa – trasa
Krzyżanowice – Tworków
Budowa ścieżki rowerowej
na odcinku od ul. Tworkowskiej
nr 52 (ostatnia zabudowana
działka, koniec chodnika) do
skrzyżowania drogi krajowej
z ul. Krzyżanowską w Tworkowie. Długość odcinka 1498m.

POPRAWA
BEZPOŚREDNIEJ
DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ DO
ATRAKCJI KULTUROWOPRZYRODNICZYCH,
ROZWOJU
I KONKURENCYJNOŚCI
POLSKO-CZESKIEGO
POGRANICZA: GMINA
SZYLERZOWICE CZ - KRAJ
MORAWSKOŚLĄSKI CZ –
GMINA KRZYŻANOWICE PL
- POWIAT RACIBORSKI PL

Partnerzy: gmina Szylerzowice, Moravskoslezský kraj,
gmina Krzyżanowice oraz Powiat Raciborski, który zgodził
się włączyć do współpracy w ramach partnerstwa.
Zakres gminy Krzyżanowice
– przebudowa dróg gminnych
w Chałupkach w tym: ulicy Polowej, Relaksowej, Poprzecznej, Zabełkowskiej (odcinek od
ul. Bogumińskiej do ul. Odrzańskiej) i ul. Odrzańskiej o łącznej
długości 1880 m oraz przebudowa ronda u zbiegu ulic Bogumińskiej, Raciborskiej i Długiej.

Efekty świątecznej akcji

Podziel się chlebem

CZ-PL

Partnerzy: gmina Szylerzowice i gmina Krzyżanowice.
Przebudowa obiektu byłej
roszarni (cygarowni) na obiekt
kulturalny do organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, warsztatowych. Również jako miejsca do ekspozycji pamiątek i eksponatów regionalnych, pracowni do pracy
z dziećmi i młodzieżą, a także
sali do spotkań i występów. Tu
mogłyby się odbywać takie imprezy jak: koncerty laureatów
różnych przeglądów i konkursów, spotkania folklorystyczne
„Szkubanie piyrza” i „Kiszynie
kapusty”, kiermasze świąteczne, wszelkiego rodzaju koncerty, przeglądy i konkursy, turnieje szachowe lub skata, zajęcia
Startupów i Akademii Przedsiębiorczości, rękodzieła itp.

ZACZYNAMY RAZEM BEZ
GRANIC

Partnerzy: gmina Krzyżanowice, Śląska Ostrawa.
W projekcie wezmą udział
trzy przedszkola z gminy Krzyżanowice (Bieńkowie, Tworków,
Zabełków) oraz trzy przedszkola ze Śląskiej Ostrawy.
Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności
w regionie przygranicznym.
Projekt realizowany będzie
przez dwa lata, główne działania obejmować będą: wymianę
doświadczeń, wiedzy i umiejętności pedagogicznych; wspólne
szkolenia nauczycieli; wspólne
działania poznawcze, twórcze
i sportowe dla dzieci z przedszkoli – wycieczki, festiwale, olimpiady, wspólne zajęcia
i konkursy; wydanie publikacji
podsumowującej projekt oraz
prowadzenie wspólnej strony
internetowej.
Poza wartościami metodycznymi i merytorycznymi projektu, zwiększy się praktyczna współpraca instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Nasze przedszkola
będą miały również szansę na
wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek o instrumenty,
sprzęt sportowy, stroje śląskie,
nagłośnienie, aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD, monitory interaktywne.
Projekt będzie realizowany przez ww. przedszkola oraz
Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie.

W dniach 14 – 18 grudnia 2015
roku na terenie gminy Krzyżanowice po raz kolejny została
zorganizowana akcja charytatywna pn. „Podziel się chlebem”
organizowana przez Ośrodek
Pomocy Społecznej pod patronatem Wójta Gminy.
Do akcji włączyły się prawie wszystkie sklepy z terenu naszej gminy, organizując
specjalnie oznaczone miejsca,
w których klienci mogli składać
trwałe produkty żywnościowe.
Przedświąteczny okres to czas
kiedy jesteśmy bardziej wyczuleni na ludzki los i chętnie dzielimy się tym co mamy. Zrozumienie ze strony mieszkańców

i odzew każdego roku jest duży.
Także w tym roku akcja spotkała się z przychylnością obsługi
sklepów i mieszkańców naszej
gminy, bowiem „plon” był obfity.
Wszystkie produkty zostały
zwiezione przez pracownice
OPS oraz gminną brygadę gospodarczą i rozdzielone wśród
osób i rodzin potrzebujących
świątecznego wsparcia jeszcze
przed Świętami Bożego Narodzenia.
Wójt Gminy Krzyżanowice wraz z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej serdecznie dziękują
wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy przyłączyli się do akcji
„Podziel się chlebem”.

Podziękowanie
W życiu zdarzają się sytuacje,
w których nie każdy może poradzić sobie sam i znaleźć rozwiązanie problemu. W sprawach trudnych i beznadziejnych wsparciem dla człowieka
jest drugi człowiek. Po raz kolejny okazało się, że możemy
liczyć na ofiarność ludzi, ich
pomoc i współpracę, co przyniosło wymierne i bardzo konkretne efekty.
Pracownicy urzędów i insty-

tucji, placówek oświatowych i
służby zdrowia z terenu gminy Krzyżanowice zorganizowali przedświąteczną zbiórkę pieniędzy i bezinteresowną pomoc
na rzecz rodzin z naszej gminy,
które znalazły się w ostatnim
czasie w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Za okazaną pomoc i dobro
dziękujemy!
Wójt gminy Krzyżanowice
Kierownik OPS

Zapraszamy
KIBICÓW NA
HALOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
SENIORÓW
O PUCHAR WÓJTA
GMINY KRZYŻANOWICE
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JAK ZAPLANOWANO

gminny budżet na 2016 rok
Na ostatniej w 2015 roku
sesji, 22 grudnia, radni jednogłośnie podjęli uchwałę zatwierdzającą budżet gminy
na rok 2016. W czasie obrad
na temat budżetu już nie debatowano, bowiem wszystkie
„za” i „przeciw” szeroko przedyskutowano podczas obrad
połączonych komisji. Projekt
budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach.
Budżet został opracowany
na podstawie planów złożonych przez jednostki pomocnicze, i wartość przedłożonych
planów wynosiła ponad 55 mln
zł, w związku z tym znacznie
przekraczała możliwości finansowe gminy.
Na sesji wójt Grzegorz
Utracki omówił najważniejsze aspekty budżetu. Podkreślił, że projekt był trudny do
przygotowania ze względu na
nową perspektywę dofinansowania unijnego, kiedy jeszcze
dokładnie nie wiadomo na co
powinny zostać przeznaczone
unijne pieniądze.
Wójt zapewnił, że gmina jest
przygotowana do czerpania
z funduszy unijnych, poprzez
przygotowanie wielu projektów, dokumentacji i wniosków
w taki sposób, aby pozyskać
jak najwięcej środków i jak
najlepiej wykorzystać je z pożytkiem dla naszych mieszkańców.
Przedstawiono również autopoprawkę dotyczącą projektu „Zaczynamy razem i bez
granic” (projekt planowany do
realizacji przez przedszkola
gminy Krzyżanowice wspólnie
z Boguminem), która uzyskała
aprobatę radnych.
W 2016 roku planuje się dochód budżetu gminy w wysokości 33.595.910,01 zł, natomiast planowane wydatki to
kwota 39.949.152,67 zł. Wydatki
bieżące to 28.880.398,85 zł, co
stanowi ponad 72,29 %, a wydatki inwestycyjne to kwota
11.068.753,82 zł czyli 27,71 %
z ogólnej puli wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.353.242,66 zł zostanie
pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych oraz kredytów i pożyczki.

WYDATKI ISTOTNE DLA
BUDŻETU GMINY:

Wydatki związane z oświatą
– 18.710.256,50 zł
Obejmują szkoły podstawowe (9.016.737 zł), przedszkola (3.232.798,50 zł), gimnazja (2.111.095 zł); dowożenie
uczniów do szkół, naukę pływania dla uczniów kl IV, stołówki szkolne i przedszkolne,
dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, koszty zespołu
obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

do „zielonej szkoły” oraz sty- w szkołach (zakup sprzętu,
przejazdy na zawody sporpendia socjalne dla uczniów.
towe), organizacja turniejów
Transport, łączność –
sportowych, zakup materiałów,
2.685.733,49 zł
pucharów, utrzymanie kortu
Drogi powiatowe, drogi we- tenisowego w Zabełkowie, downętrzne, drogi gminne: budo- tacje dla klubów sportowych
wa i utrzymanie dróg, chodni- z terenu gminy.
ków, remonty cząstkowe, awa- Bezpieczeństwo publiczne
rie, utrzymanie dróg w okresie i ochrona przeciwpożarowa
zimowym, koszenia poboczy. – 321.005 zł
W ramach tych środków
Pomoc społeczna –
planuje się wydatki bieżące
3.161.707,98 zł
na utrzymanie gotowości boTo m. in.: świadczenia ro- jowej jednostek Ochotniczych
dzinne, zaliczki alimentacyjne Straży Pożarnych.
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubez- Rolnictwo i łowiectwo –
pieczenia społecznego, zasił- 525.800 zł
ki i pomoc w naturze, dodatPoza tym utworzono rezerki mieszkaniowe, zakup usług
opiekuńczych, środki na wy- wy w ogólnej kwocie 740.000
datki związane z opłatami za zł: ogólną w budżecie gminy
pobyt osób w domach pomocy (300.000 zł), celową na pokrycie
społecznej.
wkładu własnego oraz prefinansowanie projektów (200.000
Ochrona zdrowia – 257.500 zł zł), celową na zarządzanie kryWydatki m.in. na przeciw- zysowe (80.000 zł) oraz celodziałanie alkoholizmowi i za- wą na działalność oświatopobieganie narkomanii (m. in. wą (160.000 zł) – m.in. na nieśrodki na konkursu ofert, z któ- przewidziane remonty, awarie,
rych korzystają sołectwa, jed- współpracę zagraniczną.
nostki oraz stowarzyszenia).
Ustalono plan wydatków i zadania realizowane
Administracja Publiczna –
w ramach funduszu sołeckie4.510.256 zł
go. Jest to kwota 226.845 zł.
Na którą składa się między
Zwiększono wydatki na
innymi funkcjonowanie Urzę- konkursy w zakresie upodu Gminy i Rady Gminy, pro- wszechniania kultury fizyczmocja gminy (w tym Gminne nej i sportu w stosunku do 2015
Wieści), wykonywanie zadań roku o 10.000 zł obecnie jest
urzędu wojewódzkiego, reali- 250.000 zł
zacja projektów europejskich,
organizacja imprez gminnych, Wybrane zadania
koncertów, dożynek gminnych inwestycyjno itp.
remontowe planowane

na 2016 rok w gminie

Gospodarka komunalna
Krzyżanowice:
i ochrona środowiska –
BIEŃKOWICE
3.988.848,51 zł
• przebudowa boiska przy
To m. in.: gospodarka ścieZSO w Bieńkowicach
kami i ochrona wód, gospodar- • przebudowa odcinka chodka odpadami, oświetlenie ulic,
nika przy ul. Ogrodowej –
placów i dróg – zakup energii
od skrzyżowania z ul. Myoraz koszty konserwacji i naśliwską do skrzyżowania
z ul. Odrzańską o długośpraw, oczyszczanie i utrzymanie zieleni w gminie, dotacja
ci około 150 m (fundusz sołecki)
do „programu niskiej emisji”.
Kultura oraz ochrona
dziedzictwa narodowego –
1.656.618,19 zł
Działalność kulturalna organizowana przez gminne
jednostki, w tym także funkcjonowanie bibliotek, świetlic,
działalność zespołów młodzieżowych i dziecięcych, współpraca zagraniczna, dotacje dla
Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz dla kół emerytów i DFK,
ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami.

BOLESŁAW
• wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu
„LED”
• naprawa i wyposażenie tablicy regulacyjnej autopompy w samochodzie strażackim OSP Bolesław
• remont świetlicy wiejskiej
w Bolesławiu polegający na
wymianie stolarki okiennej
(II etap) oraz odświeżeniu
elewacji zewnętrznej budynku (fundusz sołecki)

Zadania z zakresu upo - CHAŁUPKI
wszechniania turystyki – • przebudowa ul. Powstań511.500 zł
ców Śl. i Pl. Warszawski w
To m. in. remonty naramach Programu rozwowierzchni tras pieszo-roweju gminnej i powiatowej inrowych, organizacja rajdów
frastruktury drogowej na
Edukacja i opieka
gminnych, pływadła i jarmarlata 2016-2019, tzw. „schewychowawcza – 29.900 zł
ków na granicy, projekty finantynówka”
Z tych środków finansuje się sowane ze środków unijnych. • remont mostu granicznego
wczesne wspomaganie rozwo• naprawa ogrodzenia na plaju dziecka, kolonie, obozy oraz Kultura fizyczna – 1.857.003 zł
cu szkolnym
inne formy wypoczynku dzieci
Utrzymanie basenu kąpie- • utwardzenie ul. Spacerowej
i młodzieży szkolnej, dopłaty lowego w Tworkowie, sport
(fundusz sołecki)

KRZYŻANOWICE
• budowa obiektu mieszkalno-usługowego wraz z poczekalnią dla pasażerów
przy PKP w Krzyżanowicach – realizacja uzależniona od uzyskania zgody
od PKP PLK na lokalizację obiektu
• dokumentacja i budowa
hali sportowej w Krzyżanowicach
• zabezpieczenie osuwiska
przy ul. Kościelnej wraz z
utwardzeniem chodnika i
wykonaniem parkingu na
terenie przylegającym do
skarpy –zadanie w ramach
programu usuwania skutków powodzi
• wymiana wykładziny w
szkole na korytarzu II piętra
• remont instalacji elektrycznej w przedszkolu
• remont parkietu i malowanie świetlicy
• zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ulic
Wyzwolenia i Moniuszki
(fundusz sołecki) – realizacja uzależniona od pozyskania zgody prywatnego
właściciela terenu na wykup gruntu pod planowana
inwestycję

• zagospodarowanie terenu
sołeckiego przy wiacie i placu zabaw wraz z remontem
wiaty sołeckiej (fundusz sołecki)
TWORKÓW
• przebudowa ul. Parkowej
wraz z chodnikiem (przedmiotową inwestycję razem
z przebudową ul. Zamkowej ujęto we wniosku o dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, jednakże
kompleksowa realizacja zadania uzależniona jest od
uzyskania dofinansowania)
• naprawa kominów na budynku remizy OSP Tworków
• zakup traktorka ogrodowego (fundusz sołecki)
• doposażenie placu zabaw
przy przedszkolu w Tworkowie (fundusz sołecki)

ZABEŁKÓW
• remont grobli w Zabełkowie
• budowa chodnika z ul.
Okrężnej do ul. Rymera
• przebudowa mostu przy ul.
Powstańców Śl.
• utwardzenie wjazdu na
teren LKS w Zabełkowie
etap II
NOWA WIOSKA
• zagospodarowanie pobocza
• ochrona przeciwpowodziodrogi ul. J. Rymera (funwa sołectwa Nowa Wioska
dusz sołecki).
(projekt, rozpoczęcie prac
związanych z budową prze- POZOSTAŁE ZADANIA MAgrody spowalniającej spływ JĄTKOWE
• program ograniczania
wód w rejonie ul. Leśnej)
• utworzenie parku rekreniskiej emisji (środki
acyjno-rehabilitacyjnego
WFOŚiGW i budżetu gminy)
przy świetlicy wiejskiej • wkład do PWK "Górna Odra"
(fundusz sołecki)
(na prognozowane prace
związane z wykonaniem
OWSISZCZE
dokumentacji technicznej,
• ochrona przeciwpowodziouzbrojenie 2 studni, odwa sołectwa Owsiszcze
wierty)
(kontynuacja prac - Rudowi- • termomodernizacje buna (projekt), wykonanie oddynków ZSO Tworków i
wodnienia przy ul. Nowej)
ZSO Bieńkowice – wnioski
• przebudowa ul. Granicznej
o dofinansowanie zostaną
do cmentarza
złożone do Marszałka Woje• czyszczenie śluzy w Owwództwa w ramach Regiosiszczach
nalnego Programu Opera• remont posadzek w dwóch
cyjnego Województwa Śląsalach lekcyjnych i pracowskiego – realizacja zadań
ni komputerowej w ZSP
uzależniona jest od uzyska• wykonanie odcinka chodninia dofinansowania
ka przy ul. Wojska Polskie- • opracowanie dokumentacji
go od posesji nr 30 do posetechnicznych na przebudosji nr 42 o długości około 150
wę dróg gminnych pod kąm (fundusz sołecki)
tem możliwości pozyskania
środków z Programu rozROSZKÓW
woju gminnej i powiatowej
• przebudowa ul. Poprzeczinfrastruktury drogowej na
nej
lata 2016-2019, tzw. „schety• umocnienie skarp potoku
nówki”, o ile program ten
w Roszkowie- kontynuacja
będzie kontynuowany w na• częściowa wymiana okien
stępnych latach
w świetlicy wiejskiej (fun- • dotacja dla SP ZLA w Krzydusz sołecki)
żanowicach na zakup ultra• remont budynku sołeckiego
sonografu
znajdującego się na boisku • wpłata na państwowy fun(fundusz sołecki)
dusz celowy (wsparcie finansowe Komendy PowiaRUDYSZWAŁD
towej PSP w Raciborzu na
• modernizacja nawierzchwykonanie projektu archini drogi transportu rolnetektoniczno-budowlanego
go Roszków - Rudyszwałd
rozbudowy i modernizacji
I etap
budynków komendy przez
• budowa ośrodka integrawszystkie samorządy pocji i aktywności społecznej
wiatu raciborskiego)
w Ruszyszwałdzie (świetli- • wymiana 4 wiat przystanca z salą dla mieszkańców,
kowych (Tworków ul. Bozapleczem kuchennym, relesławska i ul. Racibormizą OSP z garażami, sołska „skrzyżowanie dolne”,
tysówką i pomieszczeniami
Krzyżanowice stacja padla KGW, etap I – obejmuliw, Roszków ul. Kolejowa
je przeprowadzenie w roku
PGR).
(tb)
2016 procedury przetargowej i rozpoczęcie budowy)

KRÓTKO
3 stycznia
Wójt gminy Grzegorz Utracki i zastępca wójta Grzegorz Swoboda
uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Wędkarzy
– Koło Krzyżanowice. Na spotkaniu
wójt gminy otrzymał honorową odznakę PZW za wspieranie i współpracę z krzyżanowickim Kołem.
5 stycznia
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu
noworocznym w ramach Konwentu
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Raciborskiego. Tematem spotkania były
m.in. sprawy bieżące.
7 stycznia
Wójt gminy spotkał się z przedstawicielem firmy Kruszbet w sprawie
eksploatacji żwiru w zbiorniku Racibórz Dolny.
8 stycznia
W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji projektów unijnych,
w którym uczestniczył wójt gminy
Grzegorz Utracki.
11 stycznia
Konwent Wójtów i Burmistrzów
w Lubomi, gdzie omawiano m. in.
Regionalne Inwestycje Terytorialne. Wójt gminy uczestniczył również
w wizji lokalnej Wiejskiego Domu
Kultury w Grabówce oraz Nowych
Nieboczów.
12 stycznia
Spotkanie z regionalnym dyrektorem Ochrony Środowiska Bernardem Błaszczykiem w Katowicach
w celu omówienia opinii RDOŚ do
dokumentów dotyczących gminy
i gminnych inwestycji. Wójt gminy
spotkał się także w Urzędzie Marszałkowskim z dyrektorem PROW
w sprawie realizacji projektów unijnych.
13 stycznia
Kierownik referatu rolnictwa Wolfgang Kroczek uczestniczył w spotkaniu roboczym w Gaszowicach dotyczącym ograniczenia niskiej emisji.
14 stycznia
Zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda spotkał się w Katowicach
z dyrektorem GDDKiA w związku
z uzgodnieniami dotyczącymi przekazaniem odcinka drogi w Zabełkowie pod inwestycję gminną, którą
planuje się zrealizować w ramach
projektu transgranicznego.
15 stycznia
Na zaproszenie wójta w Urzędzie
Gminy odbyło się spotkanie przedstawicieli Gaz Systemu oraz Agromaxu w związku z budową gazociągu częściowo przechodzącego
przez nasza gminę.
16 stycznia
W Zabrzu odbyła się Gala Umiejętności i Kompetencji zorganizowana
przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach. W uroczystości
uczestniczył wójt gminy Grzegorz
Utracki.
18 stycznia
Wójt Grzegorz Utracki spotkał się
w Katowicach z marszałkiem województwa śląskiego. Głównym tematem rozmowy buła budowa hali
sportowej i jej sfinansowanie. Wójt
spotkał się również z prezesem
WFOŚiGW oraz posłanką Gabrielą
Lenartowicz.
Walne Zebranie Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu. Omawiane tematy to: wykonanie planu finansowego za 2015,
informacje o zakończeniu realizacji Funduszu Mikroprojektów za
lata 2007-2013, nowy okres programowania 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów, uzupełnienie
członków prezydium, wybór przewodniczącego.
W Urzędzie Gminy odbyły się społeczne konsultacje dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W spotkaniu uczestniczyli sołtysi,
radni, mieszkańcy gminy.
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Słuchaj jazzu mały Jezu
Tworków » Czas na świąteczne melodie w pełni. W świątecznej atmosferze, tym razem na
jazzową nutę, odbył się też Koncert Noworoczny zorganizowany przez wójta gminy Krzyżanowice u progu nowego roku.
Doroczne koncerty to forma podziękowania ludziom aktywnym,
zaangażowanym, przedsiębiorczym, wyróżniającym się wysokim wynikiem pracy i aktywności społecznej.
Na muzyczne spotkanie 15
stycznia wójt Grzegorz Utracki
zaprosił przedstawicieli środowisk kształtujących życie społeczne naszej gminy: kierowników jednostek organizacyjnych
gminy, stacji Caritas, radnych,
prezesów i przewodniczących
organizacji społecznych, dyrektorów placówek oświatowych
i kulturalnych, sołtysów, przedstawicieli stowarzyszeń hobbystycznych, a także mieszkańców
naszej gminy.
Wójt w imieniu własnym, kierownictwa urzędu i przewodniczącego rady podziękował za
miniony rok: za zaangażowanie,
czas poświęcony na rzecz lokalnego środowiska, za pozytywny

Świąteczne spotkanie
wizerunek gminy jaki tworzą
członkowie organizacji i stowarzyszeń, dzięki którymi udało
się zrealizować wiele zadań. Życzył, aby nie zabrakło inwencji
i pomysłów, energii i zapału, i zapewnił, że gmina nadal będzie
wspierać te działania.
W tym roku zaproszeni goście wysłuchali koncertu świątecznych melodii i kolęd w wykonaniu pszczyńskiego zespołu

PLESSOUND. Były to głównie
kolędy w autorskiej aranżacji
zespołu – jazzowej, bluesowej
i w rytmach latynoskich. Prawie
dwugodzinny koncert zadowolił
słuchaczy, muzycy i wokalistka
nagrodzeni zostali zasłużonymi brawami. Tym bardziej, że
zespół zachęcił publiczność do
wspólnego śpiewania kolęd, co
wszyscy ochoczo podjęli.
(tb)

Delegacja Młodzieżowej Rady Gminy, wraz z przedstawicielami Rady Gminy oraz panią
kierownik OPS Renatą Reszka,
złożyli przed świętami Bożego
Narodzenia wizytę w Pałacu
Różanym.
Wraz z życzeniami świątecznymi przekazano na ręce sióstr
i ich podopiecznych datki zebra-

ne przez radnych naszej gminy,
Każda z wymienionych akcji
a także słodycze zebrane przez wywołała ogrom radości oraz
członków Młodzieżowej Rady wprawiła wszystkich w świąGminy.
teczny nastrój.
Gabriela Jendrzejczyk
Nasi młodzi mieszkańcy włą(opiekunka MRG)
czyli się również w akcję zbierania maskotek dla dzieci z rodzin mniej usytuowanych, które
przekazano na ręce pani kierownik OPS.

Z wizytą w Różanym Pałacu

Diamentowe Gody
Krzyżanowice » Jak co roku,
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, wójt senior Wilhelm
Wolnik, wójt gminy Grzegorz
Utracki, kierownik OPS Renata Reszka i pracownice socjalne oraz dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek odwiedzili miesz-

kanki Domu Pomocy Społecznej
Różany Pałac w Krzyżanowicach. Goście przybyli na spotkanie z dziećmi, aby złożyć życzenia świąteczne mieszkankom
DPS, ich opiekunkom i siostrom
franciszkankom. Dziewczęta
obok ciepłych słów na Święta

Bożego Narodzenia i Nowy Rok
zostały obdarowane słodyczami.
Spotkanie upłynęło w bardzo
miłej i serdecznej, wręcz rodzinnej atmosferze. Dzieci co roku
czekają na te odwiedziny i bardzo się z nich cieszą.
(tb)

Najserdeczniejsze życzenia

Jubileusz 60-lecia zawarcia
związku małżeńskiego świętowali pod koniec grudnia ubiegłego roku państwo Szarlota i Marian Pękała z Tworkowa. Z tej
okazji jubilatów odwiedzili wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki i zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki. Wręczając małżonkom bukiet kwiatów
złożyli najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i wyrazy uznania oraz szacunku w imieniu
własnym i mieszkańców naszej gminy.

Swoje 90. urodziny świętowała 17 stycznia br. w gronie
najbliższych pani Rozalia Ryborz z Rudyszwałdu.
Z tej okazji jubilatkę odwiedzili wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki,
wręczając bukiet kwiatów oraz
składając ciepłe i serdeczne życzenia – w imieniu własnym i lokalnej społeczności – wszystkiego co najlepsze oraz jeszcze
wielu wspaniałych lat w zdrowiu
i pomyślności.
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SPOTKANIA WIGILIJNE
osób starszych

Tworków

Przygotowywane tuż przed
świętami wigilijne spotkania
w gronie osób starszych, czasem samotnych na trwałe wpisały się już w obyczaj gminy. Są
organizowane w każdej miejscowości gminy Krzyżanowice
i w 2015 roku odbywały się między 8 a 18 grudnia. W chwili od-

dawania grudniowego numeru
gazety do druku wigilie miały
miejsce w siedmiu sołectwach.
W styczniowym numerze publikujemy zdjęcia z trzech kolejnych – w Rudyszwałdzie, Owsiszczach i Tworkowie.
(tb)

Spotkanie
PRZY CHOINCE

Owsiszcze
Owsiszcze

Rudyszwałd

Bieńkowice » W ostatnią
niedzielę adwentu mieszkańcy Bieńkowic spotkali się przy
choince. Wydarzenie to z roku
na rok cieszy się coraz większą popularnością. Przy remizie miejscowej OSP, gdzie ustawiona jest choinka, zjawiły się
całe rodziny – dzieci, rodzice,
dziadkowie oraz grupy znajomych.
Okres przedświąteczny to
czas wspólnych spotkań, rozmów i biesiadowania. Zanim zasiądziemy przy choince wśród
swoich najbliższych, warto spotkać się z mieszkańcami swojej

miejscowości, wspólnie zanucić
kolędy i złożyć sobie życzenia.
Idea tych spotkań jest tym bardziej cenna, że okres świąteczny to czas miłości, życzliwości
i wzajemnego wybaczania.
Rozświetlona choinka, płonące ognisko, śpiewające bożonarodzeniowe piosenki dzieciaki,
którym akompaniował na gitarze bieńkowicki proboszcz ks.
Krystian Giemza oraz melodie
płynące z głośników wprowadziły świąteczny nastrój, mimo
zupełnie nieświątecznej aury.
(tb)

Spotkanie opłatkowe
strażaków

Rudyszwałd

Tworków

SUKCES HODOWCÓW

Na 66. Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Pocztowych, która
odbyła się w dniach 15 - 17 stycznia w Sosnowcu wspaniały sukces odniosły gołębie naszych
gminnych hodowców. W klasie Olimpijskiej Standard gołębi młodych 2. miejsce w Polsce zdobył samczyk PL-0147- 15
-978 hodowcy Marcina Nowaka z Rudyszwałdu. Gołąb ten
jest reprezentantem Polski na
Spartakiadę Gołębi Pocztowych
RUMUNIA-BUKARESZT, która odbędzie się w dniach 27-31
stycznia 2016 r.

Ponadto w klasie Olimpijskiej Standard 9. miejsce zdobyła samiczka PL-0165-10-2475
hodowców Andrzej-Janusz Cimała z Nowej Wioski, ubiegłoroczych Mistrzów Oddziału
PZHGP Racibórz w lotach gołębi dorosłych i młodych.
Na wystawie można było zobaczyć czołówkę najlepszych
gołębi pocztowych hodowców
z Polski, Niemiec, Belgii, Holandii, Chin, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier i Hiszpanii.
(tb)

Zabełków » W piątek wieczorem, 18 grudnia, odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków gminy Krzyżanowice. Wzięły w nim
udział delegacje wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i gminny zarząd OSP.
Życzenia świąteczne i z okazji zbliżającego się Nowego Roku złożył wszystkim strażakom
wójt gminy Grzegorz Utracki.
Podziękował także za wszystkie działania, które służą naszej
lokalnej społeczności oraz wyraził słowa uznania i szacunku
dla pracy strażaków.
Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłat-

kiem - symbolem zgody i pojednania – które poświęcił kapelan
strażaków o. Marceli Dębski.
Opłatkiem ze strażakami przełamali się także zaproszeni goście: zastępca komendanta PSP
w Raciborzu Jan Krolik, prezes
Oddziału Powiatowego ZOSP
Stefan Kaptur oraz Mateusz
Wyrba, opiekun jednostek OSP
z terenu gminy Krzyżanowice.
Przy wigilijnym stole była
okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie
i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.
(tb)
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Przedszkole w Tworkowie

To już 16. Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych
– Jasełka, organizowany co roku przez Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.
Występom młodych artystów
przyglądali się: muzykolog Zuzanna Ortmans, Grażyna Tabor
– aktorka i reżyserka teatralna,
Anna Gajęcka, Henryka Otawa
i Bernadeta Klement – emery- Przedszkole w Bolesławiu
towane dyrektorki przedszkoli
ta Obruśnik
w Chałupkach i Tworkowie oraz • Świetlica w Chałupkach dyrektor GZOKSiT Daria Wie„Pokój ludziom dobrej woli”
czorek i wójt Grzegorz Utracki.
– op. Iweta Farana, Małgorzata Farana
• Przedszkole w Chałupkach
W tegorocznym
- „Tak! On jest Królem” - op.
przeglądzie 13
Beata Stobierska
i 14 stycznia wystąpiły
• ZSO Bieńkowice - „Jeden
następujące grupy:
• ZSO w Tworkowie - „Otwórz
zero dla dobra” - op Barbaoczy zobacz więcej” – op.
ra Stronczek – Jóźwiak
Ewelina Miensopust, Edy- • Przedszkole Publiczne im.
ZSO Bieńkowice

Kubusia Puchatka w Zabełkowie - „Noc cudów” - op.
Anna Nowak
• Przedszkole w Tworkowie
- „Dary dla dzieciątka” - op.
Barbara Mokrosz, Barbara
Kasza, Jolanta Pawlik, Małgorzata Kolonko
• Przedszkole w Bieńkowi-

cach - „Ślonskie jasełka” op. Adriana Otawa
• Przedszkole w Bieńkowicach oddział zamiejscowy

w Bolesławiu - „Aniołki” - op.
Beata Kubny
• Przedszkole w Krzyżanowice - „Witaj Jezu” - op. Gabrie-

Przedszkole w Bieńkowicach

Przedszkole w Tworkowie

Przedszkole w Bolesławiu

Przedszkole w Zabełkowie
Przedszkole w Chałupkach

Świetlica w Chałupkach

la Fulneczek

ZSO Tworków

(tb)
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Przedszkole w Chałupkach

Przedszkole w Bolesławiu

Przedszkole w Bieńkowicach

Przedszkole w Krzyżanowicach

Przedszkole w Zabełkowie

ZSO Bieńkowice

Przedszkole w Krzyżanowicach

ZSO Tworków

Świetlica w Chałupkach
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ŚWIĄTECZNY KONCERT
Historia o Bożym Narodzeniu
Krzyżanowice » Grupa teatralna z Krzyżanowic, pragnąc podzielić się radością Bożego Narodzenia, przygotowała
10 stycznia wieczór kolędowo-opłatkowy w kościele parafialnym p.w. Św. Anny. Tegoroczne
widowisko jasełkowe to historia
o Bożym Narodzeniu opowiedziana słowem, kolędami, pastorałkami i piosenkami bożonarodzeniowymi.
Radość z Bożego Narodzenia, wyrażana w kolędach i piosenkach, przeplatała się z zadumą po słowach pełnych refleksji i przemyśleń o narodzeniu Boga.
Spektakl zakończyła kolęda
„Cicha noc” zaśpiewana wspólnie przez aktorów i wiernych
zgromadzonych na popołudniowym nabożeństwie. Tradycyjnie też wszyscy składali sobie
życzenia, dzieląc się opłatkiem.
Wzruszeni widzowie i słuchacze bardzo przychylnie przyjęli występy aktorów-amatorów,

Frysztak, Sybilla Bulenda,
nagradzając artystów zasłużoMateusz Adamczyk, Klaunymi, gorącymi brawami. Duże brawa dostał 3-miesięczny
dia Krupa, Łukasz Stromski
Wojtuś, który cierpliwie, przez • Solistki: Wiktoria Kolorz
chwilę tylko marudząc, zagrał
i Natalia Fichna
• Śpiew i gra na klawiszach:
małego Jezuska.
Natalia Koza
• Organy: Bernard Fulneczek
W przedstawieniu udział
i Wiktor Utracki
wzięli:
• Święta Rodzina: Wojtuś • Trąbka: Paweł Sycha
Frysztak i Monika Frysztak • Recytacja: Faustyna Adamoraz Aleksander Banet
czyk, Sybilla Bulenda, Agata
• Trzej Królowie: Artur Solich,
Fichna, Weronika Solich, OliRafał Fichna, Grzegorz Klon
wia Siwoń
• Pasterze: Łukasz Siwoń, Mi- • Światło: Rafał Pajkert
chał Fichna, Michał Frysz- • Efekty dźwiękowe: Rafał
tak
Fichna
• Aniołowie: Oliwia Siwoń, We- • Słowa tekstów: ks. Jan Szyronika Solich
walski, Eugenia Dudek, Ma• Dzieci: Martyna Koczy, Naria Rzeszut
talia Fulneczek, Ania Fichna, • Dekoracje: Agnieszka ToŁukasz Klon
mas, Alfred Fichna
• Kolędnicy przy żłóbku: Edy- • Narratorzy: Maria Rzeszut,
ta i Hubert Fichna, Mirela
Alfred Fichna
i Jacek Solich, Faustyna • Reżyseria: Agnieszka Tomas
Adamczyk, Krystian Krupa,
(tb)
Bieńkowice » 24 stycznia
Katarzyna Siwoń, Piotr Klon,
w kościele w Bieńkowicach odAgata Fichna, Sławomir
był się znakomity koncert kolęd
zorganizowany przez księdza
proboszcza Krystiana Giemza
oraz nauczycielkę muzyki Aldonę Musioł. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła miejscowa młodzież oraz
dzieci. Zwieńczeniem wydarzenia był występ zespołu Miraż.
Podczas dwugodzinnego koncertu można było usłyszeć uczniów bieńkowickiej szkoły oraz
inne osoby uzdolnione muzycznie. Dzieci występowały w większych jak i nieco mniejszych
grupach oraz w duetach bądź
solo. Wśród tych osób znaleźli
się m.in. Karolina Klimża, Karol
Kubiczek, Amelia Miketa, Na-

Jasełka

Owsiszcze » W poniedziałek
21 grudnia 2015 r. w kościele
w Owsiszczach odbyło się przedstawienie jasełkowe, które zostało wystawione przez dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Dzieci wprowadziły wszystkich
w przepiękny nastrój świąteczny śpiewając kolędy, pastorałki
i opowiadając dzieje związane
z narodzinami Jezusa. W przedstawieniu występowali jako:
Józef, Maria, aniołowie, świerszczyk, pastuszkowie, baranki,
rycerz, król Herod, dworzanin,
gospodarze oraz Trzej Królowie. Po występie pani dyrektor
Agnieszka Sedlaczek złożyła
wszystkim przybyłym gościom,
mieszkańcom Owsiszcz zdrowych, wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2016. Dziękujemy dzieciom za
piękny występ oraz rodzicom za
przygotowanie strojów.
Info: ZSP Owsiszcze

talia Kubiczek, Emilia Popela,
Emilia Klimża, Natalia Kubala,
Wiktor Popela wraz z ojcem Rolandem Popela, Julia Daszkiewicz, Adrianna Popela, Zuzanna
Ćmok, Paulina Cwik, Wiktoria
Kubala oraz rodzina Hanczuch.
Drugą część koncertu stanowił występ zespołu Miraż z Raciborza. Młodzi wokaliści wykonali wiele pięknych utworów.
Warto dodać, iż w dwie osoby należące do zespołu są mieszkańcami Bieńkowic – Julia Georges
i Karol Świerczek.
Karina Kilian
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WYCZUĆ PULS BIZNESU
BARTEX – materiały
budowlane i nie tylko
W cyklu artykułów o przedsiębiorcach gminy Krzyżanowice tym razem działająca od ponad 25 lat firma BARTEX specjalizująca się w handlu materiałami budowlanymi.
Rozmowę z Małgorzatą i Piotrem Bartocha, właścicielami
firmy, przeprowadziła Teresa
Banet.
- Naszą dewizą jest zadowolony klient, który wróci z powrotem, bądź poleci naszą firmę
innym – mówi na początku rozmowy Piotr Bartocha, i dodaje
– skład budowlany to nie jedyna gałąź działalności, zawsze
staramy się nie mieć tzw. „sezonu martwego”, dlatego asortyment naszych usług jest zróżnicowany.
KGW: Zacznijmy od początku...
P.B.: W 1990 roku rozpoczęliśmy działalność gospodarczą,
ale nie na terenie naszej gminy
tylko w Wodzisławiu Śląskim.
Kupiliśmy kiosk i wpadliśmy
na pomysł żeby z tego kiosku
zrobić warzywniak. Ponieważ
był on położony między dużymi
osiedlami mieszkaniowymi, to
był strzał nie w „10” ale w „100”.
Praktycznie codziennie padały
rekordy obrotu. Tam działaliśmy do końca 1994 roku.

go, wszystko robiło się ręcznie.
W rekordowym sezonie mieliśmy prawie 1400 ton sprzedaży– przerzucone ręcznie, ale
dwukrotnie. Najpierw zrzucić
od dostawcy, a potem załadować
klientowi. Kiosk w Wodzisławiu
oddaliśmy w dzierżawę, potem
sprzedaliśmy. Ja w międzyczasie, przez trzy lata, świadczyłem
usługi transportowe, rozwożąc
napoje z wytwórni napojów gazowanych.

KGW: To była intensywna praca, ale też dobry czas na biznes i dobra passa?
P.B.: W 1994 roku otworzyliśmy w Chałupkach na ul. Długiej sklep spożywczy, który działał około 5 lat. Sklep jak na tamte
KGW: Od warzywniaka do czasy, z początku był super trafiony. Później zmieniły się realia,
składu budowlanego?
P.B.: W 1993 roku, mając już ale my zawsze na czas zdążyliwłasny transport, rozpoczęli- śmy zareagować.
śmy w Chałupkach handel podstawowymi materiałami budow- KGW: Jaki był kolejny polanymi. Przede wszystkim wap- mysł?
P.B: W tym czasie, praktycznem i cementem. Ten budynek
(skład) wybudowaliśmy tylko nie od 1993 roku, zaczęliśmy imz zysku pochodzącego z kiosku portować używane samochody
warzywnego.
osobowe i dostawcze, głównie
z Niemiec. Na większą skalę
KGW: Zmiana opłaciła się?
rozwinęło się to w latach 1996
P.B: Wtedy był niesamowi- – 2005. W międzyczasie sprzety boom na materiały budow- dawaliśmy jeszcze nowe samolane. Do nas stały kolejki cze- chody do Niemiec – kupowane
skich osobówek z przyczepka- w Polsce modele Nissana, któmi. Wtedy worki cementu były re nie występowały na rynku
po 50 kg, nie były na paletach, niemieckim.
nie mieliśmy wózka widłoweREKLAMA

być w ruchu. Taki mam charakter.
M.B.: Tu się ciągle coś dzieje. Każdy klient jest inny, a czescy klienci są fajni. Z językiem
nie mam problemu, bo wychowałam się na czeskich pochadkach. Tutaj wszyscy mają rodziny w Czechach. To jest naturalne, oczywiście pisownia to już
inny problem.
P.B.: Ja też musiałem się naKGW: Zajmowaliście się prakuczyć po czesku.
tycznie wszystkim?
P.B.: Wszystkim na czym się
znaliśmy. Czułem „puls bizne- KGW: Teraz każdy stara się
su”. Artykuły spożywcze czy pa- rozkręcić własny biznes i to
pier toaletowy, sprzedają się za- nic dziwnego. Wy zaczynaliwsze. Ale są takie towary, które ście ćwierć wieku temu, miemają swoje „5 minut”. Należy to liście dobre wykształcenie, to
dostrzec i wykorzystać. Robię było chyba coś niezwykłego?
to do dzisiaj. Już w 2001 roku
M.B.: Z mężem poznaliśmy
sprowadziliśmy pierwszą cię- się na studiach w Krakowie. Ja
żarówkę, to był MAN, bo prze- skończyłam kierunek Ogólnowidzieliśmy, że po wejściu do rolny na Akademii Rolniczej,
Unii sprowadzanie samocho- Piotr Inżynierię Środowiska
dów osobowych nie będzie już też na Akademii Rolniczej.
opłacalne. Trzeba było się przeNa początku mówili nam: wybranżowić i zająć się handlem ście zgłupieli! To był czas, kieciężarówkami. To było ogromne REKLAMA
wyzwanie.
KGW: To zapotrzebowanie na
ciężarówki jest tak duże?
P.B.: Wszystko zależy od jakości towaru i poziomu cenowego.
Dobry towar za atrakcyjną cenę.
I to tyle jeśli chodzi o samochody. Bo o budowlance, to musi
się wypowiedzieć żona.
KGW: Od początku firmę prowadzicie wspólnie?
M.B.: BARTEX został teraz
na mojej głowie. Mąż, jeśli wygospodaruje trochę czasu, to
pomaga w transporcie. A tak pozostałymi sprawami zajmuję się
ja. W tej chwili nie zatrudniamy
pracowników. Jedynie sezonowo kierowcę, jeśli zajdzie taka
potrzeba. Świadczymy też usługi transportowe.
KGW: Ale BARTEX to przede
wszystkim firma handlowa?
M.B.: Jak jest sezon budowlany, to handlujemy materiałami
budowlanymi. Jak jest przestój
dla budowlanki, to handlujemy
brykietami, peletem i koksem.
Pelet i brykiety sprzedajemy
głównie do Czech. Mamy tam
stałych klientów. Czasem są
słabsze dni, a czasem „urwanie
głowy”. Kolejna „noga” firmy
BARTEX to kotły z ekologicznymi i energetycznymi atestami. Bierzemy udział w gminnym
programie ograniczenia niskiej
emisji. Dostarczamy też kotły
dla indywidualnych odbiorców.
KGW: Nie żałujecie, że nie poszliście gdzieś na „posadę”?
P.B.: Nie. Ja bym nie wytrzymał 8 godzin w biurze. Muszę

dy inicjatywa prywatna była postrzegana negatywnie. Normalny, wtedy zawód to albo kolejarz,
albo celnik, albo górnik.
P.B.: Pokutowało jeszcze
przekonanie z poprzedniej epoki ustrojowej, że tak zwany badylarz i prywaciarz to wrogowie
ustroju. Byliśmy krytykowani –
po studiach robicie jako prywaciarze? Ale nie ma jak pracować
u siebie i dla siebie.

sownymi przepisami, które
można skonstruować w sposób
prosty i logiczny. Ale widocznie
nikomu na tym nie zależy. Gdyby na szczytach urzędów postawiono przedsiębiorcę z praktyką, przeprowadzono konsultacje w środowisku, to więcej
czasu poświęcilibyśmy na pracę i na prawdziwy biznes, a nie
na walkę.

KGW: Plany na przyszłość?
KGW: To nie jest Wam ciężko?
P.B.: Mamy zakupiony grunt,
P.B.: Nie. To jest wolność, nie- ale nie mamy sprecyzowanych
planów co z nim zrobimy. I nie
samowita wolność.
będziemy podejmować pochopKGW: Ale ZUS, urząd skarbo- nych decyzji. Trzeba spokojnie
wy i inne instytucje?
obserwować rynek i przede
P.B.: Ja nie powiedziałem, wszystkim nie ryzykować.
że my robimy biznesy, my pracujemy – każdemu to mówię, KGW: Dziękuję za rozmowę.
i w urzędach też. PrzedsiębiorMałgorzata i Piotr Bartocha:
ca każdy dzień musi walczyć. Życzymy wszystkim MieszkańTo nie jest biznes to jest wal- com naszej Gminy Dobrego
ka – z mniemaniem urzędników 2016 Roku.
w różnych instytucjach i urzędach, z nieżyciowymi i bezsen-
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ORKIESTROWE CIĘCIE

Fryzjerki ze Studia Luiza

ZAGRAŁY DLA WOŚP

24 FINAŁ WOŚP
RAZEM MIERZYMY WYSOKO!

Tworków » W niedzielę 10
stycznia podczas 24. Finału WOŚP, do Studia Sztuki Fryzjerskiej
Luiza w Tworkowie przyjść mógł
każdy, by poddać się dowolnemu
zabiegowi – strzyżeniu, koloryzacji, pielęgnacji lub czesaniu.
Fryzjerki tego dnia pracowały
charytatywnie na rzecz Orkiestry, a ich klienci bezpośrednio
zasilali znajdującą się w salonie
orkiestrową puszkę.
Personel „Luizy”, jako grupa zawodowa fryzjerów związana z marką Kemon, przyłączył się do akcji po raz czwarty
i stworzył sztab WOŚP. Od ósmej do dwunastej wszystkie 14
pań razem z szefową Dagmarą
Siegmund, strzygły i układały
fryzury, a dzieciakom malowały buźki w różne wzory. W tym
roku wszystkie panie wystąpiły
w stylizacjach punk rockowych.
W międzyczasie rozprowadzano losy loterii fantowej, gdzie oprócz kosmetyków
można było wylosować ręczniki
i okulary słoneczne. Sprzedawano domowe ciasta, które upiekły nie tylko fryzjerki, ale także
klientki salonu. Oczywiście była
też kawa i herbata oraz grzane
wino. Dzięki licznym sponsorom

10.01.2016 odbył się 24 finał
WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest ogólnopolską akcją charytatywną, której
dochód przeznaczony jest na zakup urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów. Uczniowie ZSO Chałupki, w pierwszym tygodniu stycznia, mogli
wesprzeć WOŚP przez zakup
ciast oraz licytację, która odbyła się 08.01.2016 w szkole. Zakupić można było koszulki z logo WOŚP, zegar, kubek, breloki
oraz inne atrakcyjne gadżety.
Atrakcją licytacji były ciasta wykonane przez zaangażowanych
rodziców i uczniów, które można
było wylicytować. W niedzielę
10.01.2016 roku 30 wolontariuszy pod opieką szefa sztabu pani Tatiany Ciuraj, zbierało pieniążki na terenie miejscowości
naszej gminy. Ogromne emocje oraz radość towarzyszyły
naszym wolontariuszom przez

można też było upiec sobie kiełbaski przy ognisku, skosztować
chleba ze smalcem i kiszonym
ogórkiem. Również i te pieniążki przeznaczono dla Orkiestry.
Kulminacyjnym punktem imprezy była licytacja. W tym roku
można było wylicytować t-shirty,
obraz olejny namalowany przez
Dominikę - praktykantkę Studia
Luiza, trzy torty - tort Sary Cycoń, tort cukierni Wyleżoł oraz
tort z cukierni w Zawadzie, 2

karnety na kolację w Dworku
Nad Stawem, które ufundował
Adam Jeżyszek oraz koszulkę,
którą wykonał na finał WOŚP
Rafał Krzykała.
Podczas 24. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w tworkowskim Studiu Sztuki
Fryzjerskiej „Luiza” uzbierano
w sumie 8.130 zł.
(tb)

SZLACHETNA PACZKA
Chałupki: 12 i 13 grudnia 2015
roku odbył się XV finał akcji
charytatywnej SZLACHETNA
PACZKA! W tym roku ZSO Chałupki po raz drugi brał udział
w owej akcji. Celem było zebranie potrzebnych artykułów dla
rodziny potrzebującej, którą los
ciężko doświadczył.
Z całego serca dziękujemy
wszystkim darczyńcom za przekazane artykuły oraz kwoty pieniężne, dzięki którym byliśmy
w stanie zakupić rodzinie najpotrzebniejsze rzeczy, w tym

cały dzień. Zebrana kwota to
16 455,25 zł
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce i pomoc! Do zobaczenia za
rok! Sie ma!
„Finał Orkiestry to ma być święto.
Mądre świeckie święto z przesłaniem jak najbardziej chrześcijańskim: pomaganie bliźniemu daje
masę radości. Bo daje. Uczy się
tego 120 tysięcy wolontariuszy
z puszkami. I zapamiętuje na resztę życia. Działalność charytatywna
na ponuro zawsze wydawała mi się
nieco podejrzana”
Jurek Owsiak
Klaudia Rusnarczyk

wraz z wolontariuszkami udali
się z paczkami, których było aż
43, do Rodziny. Niezwykły moment wręczenia podarunków!
Wszystkich domowników ogarnęło zdziwienie, radość, szczęście oraz wzruszenie, czego efektem były łzy, które spływały nie
tylko po policzkach domowników, ale i naszych!
Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy i zachęcamy
do wzięcia udziału w kolejnej
edycji SZLACHETNEJ PACZKI w przyszłym roku!
„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
i upragnioną lodówkę! Przed- uczniem kl. III gimnazjum – Jaczym dzieli się z innymi.”
stawiciele naszej szkoły, w tym kubem Czorny, jak i wybranyśw. Jan Paweł II
pani Teresa Lipiec, pani Klau- mi rodzicami uczniów odwiedia Rusnarczyk oraz pani Bo- dzili w sobotę sztab Szlachetnej
Klaudia Rusnarczyk
gumiła Farana wraz z naszym Paczki w Raciborzu. Ze sztabu
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Dzienniki Księdza

Najczęściej
popełniane błędy
żywieniowe

Franza Pawlara

Ruch Autonomii Śląska,
wspólnie z DFK Bieńkowice,
sołtysem Bieńkowic Romanem
Herberem oraz wydawnictwem
Silesia Progress zorganizowali 28.12.2015 spotkanie otwarte
z cenionym muzealnikiem Leszkiem Jodlińskim, mające promować wydaną właśnie książkę „Dzienniki Księdza Franza
Pawlara”.

Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo, ponieważ
autor dzienników ks. Pawlar
urodził się i zmarł w Bieńkowicach, a przez 30 lat był proboszczem w nieodległych Krzanowicach. Sam budynek - „St.
Valentin Stift” - w którym odbyła się impreza, był niegdyś
domem klasztornym elżbietanek, a obecnie jest siedzibą Koła

DFK w Bieńkowicach
i działającego przy
nim Górnośląskiego
Centrum Badań nad
Mniejszościami i Historią Regionu, które
prowadzi tam muzeum oraz bibliotekę.
Gości przywitał
Blasius Hanczuch,
legenda DFK z powiatu raciborskiego
a następnie Leszek Jodliński
z charakterystyczną dla siebie
erudycją przedstawił osobę ks.
Pawlara i jego dzieło oraz własną pracę nad książką, a także
odpowiadał na pytania publiczności. W następnej części
spotkania przystąpiono do zwiedzania wystaw muzealnych.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym
przez sołtysa Romana Herbera, przy którym licznie zgromadzeni goście długo dyskutowali
o historii oraz aktualnej kondycji Raciborszczyzny i Górnego
Śląska. Wśród około 80 uczestników spotkania znaleźli się rów-

Pożywienie, które dostarczamy swojemu organizmowi każdego dnia jest dla nas stałym źródłem energii. Wielokrotnie podkreślałam rolę zdrowego odżywiania się, które bardzo często
jest gwarantem życia w zdrowiu. Jednak na co dzień popełniamy
błędy żywieniowe, bardziej lub mniej świadomie. Chciałabym
przytoczyć kilka przykładów najczęściej popełnianych błędów,
mam nadzieję, że dzięki temu przyczynię się do ich wyeliminowania i polepszenia jakości codziennej diety.

Niejedzenie śniadania.

nież wójt gminy Krzyżanowice, emerytowany starosta czeskiej Haci Paweł
Kotlarz, radny wojewódzki RAŚ
z regionu rybnickiego Janusz
Wita, liderzy raciborskiej mniejszości niemieckiej Anna Ronin
oraz P. Świerczek, szef wydawnictwa Silesia Progress Pejter
Długosz oraz wielu społeczników i miłośników historii.
W roku 2016 RAŚ zapowiada
zorganizowanie kolejnych spotkań w powiecie raciborskim.
Kamil Kotas (koordynator
spotkania ze strony RAŚ)
Zdj.: Dawid Prochasek

Błąd pojawiający się bardzo często do tego stopnia, że pierwszy posiłek jedzony jest dopiero wtedy, kiedy powinien być zjedzony obiad. Często wynika z braku czasu, albo myślenia, że
skoro ominie się jeden posiłek, to zaoszczędzi się kalorie i przy
okazji się schudnie. Może rozczaruję śniadaniowych niejadków,
ale – nic z tego! Jedyne, na co można się narazić, to zmęczenie
oraz napady wilczego apetytu. Po wielu godzinach niejedzenia
zjadamy jeszcze większą porcję, aniżeli w przypadku zjedzenia
śniadania. Zyskuje się tylko dodatkowe kalorie, a w dodatku
zwolniony metabolizm, senność i osłabienie.

Kolacja przed godziną 18.

Tylko w przypadku, kiedy kładziesz się do łóżka maksymalnie o 21! To mit, który jest szeroko rozpowszechniony. Ostatni
posiłek powinno się zjeść 2-3 godziny przed snem. To właściwie
zadowalająca wiadomość – nie trzeba się narażać na długie godziny głodowania i zasypianie z burczeniem w brzuchu. Organizm przez całą dobę powinien być regularnie zaopatrywany w
energię i nie ma logicznego sensu w tym, żeby jeść kolację o 18,
kiedy zasypia się o północy. Można narazić się tylko na to, że w
nocy obudzi nas głód i skieruje prosto do lodówki. A to już bardzo prosta droga do przybrania na wadze.

Niezdrowe diety odchudzające.

Alicja po drugiej
stronie lustra…

W gazetach i Internecie na każdym kroku zasypują nas dietami, które gwarantują szybkie schudnięcie. Dieta Kopenhaska,
Dukana, proteinowa, kapuściana… Chyba każdy o nich słyszał.
Takie diety są mało skuteczne. W większości przypadków są
bardzo niedoborowe – nie dostarczają odpowiednich składników
odżywczych. Nawet, jeśli początkowo kilogramy idą w dół, to w
efekcie i tak pojawi się efekt jojo. Można za to spodziewać się pogorszenia stanu cery, wypadania włosów, złego samopoczucia i
zmęczenia. W końcu jak długo można jeść same kurczaki, zupę
z kapusty, czy sałatę. Warto odchudzać się racjonalnie i z głową.

Zbyt mała ilość wypijanych płynów.

Racibórz/Chałupki »
21.01.2016 uczniowie ZSO Chałupki klas I – III, wraz ze swoimi wychowawczyniami, udali
się na wycieczkę do rybnickie-

go Teatru na spektakl „Alicja
po drugiej stronie lustra”. Był
to teatr przedstawiający sztukę
na motywach powieści Lewisa
Carrolla.

Historia małej Alicji oraz jej
ogromnej fantazji o magicznej
krainie, gdzie wszystko jest
możliwe. Gadająca gąsienica
paląca fajkę, karciana królowa
wydająca rozkazy, zając z susłem jakby nigdy nic pijący herbatę, a w krzakach czający się
Dżabbersmok, to nic innego jak
bohaterowie owego przedstawienia. Uczniowie naszej szkoły
wraz z Alicją wyruszyli w pełną

dziwacznych przygód i śmieszno-straszną podróż, na końcu
której dowiedzieli się dlaczego
warto mieć przyjaciół!
Rola aktorów, wizerunek artystyczny oraz efekty świetlne
wprowadziły naszych uczniów
w prawdziwy stan zdziwienia
i zachwytu, czego dowodem były
uśmiechy i radość na twarzach
naszych uczniów!
Klaudia Rusnarczyk

Zalecenia mówią, że powinno się wypijać 1,5 – 2 litrów wody
mineralnej dziennie. Zalecenia zaleceniami, ale często w natłoku zajęć zapomina się o sięgnięciu po szklankę wody. Wcale
nie trzeba długo czekać na odwodnienie organizmu. Często boli
Cię głowa? Zamiast tabletek, w pierwszej kolejności polecam
wodę. Ból głowy jest pierwszą oznaką tego, że pijemy za mało.

Rezygnacja z tłuszczu.

Oczywiście, zarówno nadmiar, jak i zła jakość tłuszczów sprzyja nadwadze i chorobom serca. Jednak nie można zapomnieć
o tym, że tłuszcz, jako jeden z najważniejszych składników odżywczych pełni pozytywną i niezbędną rolę w naszym organizmie. Przede wszystkim to właśnie w tłuszczu rozpuszczają się
witaminy A, D, E i K, bez niego te witaminy się po prostu nie
wchłoną. Poza tym, spełnia bardzo ważną rolę dla układu nerwowego. Proponuję, by wybierać te zdrowe tłuszcze, których
źródłem są ryby morskie, orzechy, nasiona i oleje roślinne. Do
smażenia najlepiej wybrać tradycyjny olej rzepakowy, a do sałatek i dressingów dodać oliwę, olej lniany, czy olej słonecznikowy.
Dietetyk kliniczny Aleksandra Brzeźniak

Boże Narodzenie w ZSO w Tworkowie
Tworków » Dnia 22 grudnia
2015 r. uczniowie kl.6 z wychowawcą Anną Majer-Krupa i rodzicami przygotowali apel - „Wigilia – serce świąt Bożego Narodzenia”.
Gośćmi byli m.in.: zastępca wójta gminy Krzyżanowice
Grzegorz Swoboda, przewodniczący DFK Brunon Chrzibek,
przewodnicząca Rady Rodziców Monika Hain, sołtys wsi

Tworków Andrzej Bulenda, dyrektor ZSO w Tworowie Aleksandra Wawoczny, ksiądz proboszcz Piotr Tkocz, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły.
Uczniowie ubierali choinkę, przygotowali wigilijny
stół, gdzie nie zabrało białego
opłatka, Pisma św., tradycyjnych potraw, udekorowanych
ciasteczek czy dodatkowego
miejsca i prezentów. Można

było wsłuchać się w śpiew kolęd lub wspólnie zaśpiewać
z panią Edytą Obruśnik i uczniami kółka wokalno-muzycznego.
Niespodzianką był udział
rodziców uczniów kl.6. Sylwii
Mrozek oraz Państwa Andrzeja
i Krystyny Bulenda. Mieszkańcy Tworkowa reprezentowali rodzinę „tradycyjnych” i rodzinę
„nowoczesnych”. Ukazując różne podejście do świąt, pokazali, że bardzo dobrze współgrają
w sąsiedztwie.
Bóg rodzi się dla wszystkich.
Do stajenki przybyli aniołowie,
pastuszkowie i zwykli ludzie,

aby pokłonić się narodzonemu
Jezusowi.
Pięknie i nastrojowo zaśpiewali: Justyna Bulenda, Błażej
Klimaszka i Michał Stuchły, na
trąbce kolędy zagrał Tomek Somerla. Zatańczyły dziewczynki
z zespołu Uśmiech.
Na zakończenie goście otrzymali drobne upominki. Pani dyrektor Aleksandra Wawoczny
i zastępca wójta gminy Krzyżanowice Grzegorz Swoboda
złożyli wszystkim świąteczne
życzenia.
W blasku zimnych ogni, wcale nie było zimno …
Anna Majer-Krupa
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101 wynalazków niemieckich

– projekt edukacyjny

Chałupki » Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym
działaniem uczniów, mającym
na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem
różnorodnych metod. 17 grudnia 2015 r. w ZSO w Chałupkach
odbyły się prezentacje projektów z języka niemieckiego.
„101 wynalazków niemieckich”
to temat projektu, który wybrali
sobie Szymon Grygarczyk, Mateusz Bilik oraz Dawid Knopek.
Chłopcy przekonali nas o tym, iż
Niemcy to kraj wynalazców i innowacyjnych rozwiązań. Czasem
nawet nie zdajemy sobie sprawy
z tego, ile rzeczy z naszego codziennego otoczenia jest „Made
in Germany”, czyli „Hergestellt
in Deutschland”. Rower, lodówka, aspiryna, telefon, karta chipowa, format MP3 czy chociażby monitory ciekłokrystaliczne
(LCD) są wszystkie wynalazkami dokonanymi przez Niemców.
Przedstawili w skrócie i chronologicznej kolejności kilkadziesiąt
z nich. Dokładniej przyjrzeli się
5 wynalazkom, przeprowadzając wywiady z ludźmi, którzy ty-

mi wynalazkami zajmują się na
co dzień (Robert Gonsior właściciel Baru „Arnold”–piwo, Maria Wierczek lekarz pediatria
- Aspiryna, Beata Szeliga technik dentystyczny- pasta do zębów, Mateusz Przybyła, kolekcjoner starych motorów- motor,
Weronika Wycisk nauczycielka
informatyki- komputer. Uczniowie przygotowali również prezentację wynalazków w formie
gazetki ściennej z opisami w języku polskim i niemieckim oraz
przynieśli około 60 wynalazków,
również opisując je dwujęzycznie. Na ręce pani dyrektor złożyli dwujęzyczny słownik opisujący 101 wynalazków niemieckich,
przekazując go na wyposażenie
biblioteki szkolnej oraz ciasto
w kolorach flagi niemieckiej na
osłodzenie dnia.
„Deutsche Autos” to temat
projektu wybrany przez Łukasza Nadstawa, Łukasza Matuszek, Patryka Popela oraz Szymona Juraszek. Chłopcy zajęli
się niemiecką motoryzacją wybierając czterech producentów
samochodów, porównując wady

i zalety poszczególnych marek.
Przeprowadzili również wywiady z mechanikami z naszej okolicy: na temat Audi z Adrianem
Kupka, na temat VW z Rajmundem Płaczek, na temat Mercedesa z Marianem Studnic. Sala gimnastyczna zamieniła się
w „Schrottplatz”, prezentując
opisane dwujęzycznie części
samochodowe. Największym
zaskoczeniem był jednak pomalowany przez chłopców w kolorach flagi niemieckiej „Maluch”,
który wspaniale prezentował się
na środku sali gimnastycznej.
Gratulujemy chłopcom zaangażowania i kreatywności w realizowaniu projektu. Spisali się
wyśmienicie.

„Dzień Projektów z języka
niemieckiego” dostarczył widowni ogromną porcję wiedzy,
a ponadto otworzył drzwi do
własnych poszukiwań i działań,
bo był inspirujący i ciekawy. Pozwolił gimnazjalistom wykazać
się różnymi umiejętnościami
i wiadomościami, pokazał ich
pracowitość, inicjatywę i zainteresowania. Zakończył się zaproszeniem do zwiedzania wystaw
i oglądania materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez
grupy projektowe. Niewątpliwie
przyniósł satysfakcję i uczniom,
i ich opiekunce.
Info: ZSO Chałupki

NOCNA PRZYGODA

z językiem niemieckim

w ZSO Tworków

LOGO

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach
przeprowadzono w grudniu
konkurs na wykonanie projektu
logo szkoły. Uczniowie stworzyli
kilkanaście projektów, a komi-

MISTRZ

wiedzy rolniczej
Racibórz » 41 laureatów etapu szkolnego uczestniczyło 15
grudnia 2015 w finale konkursu
„Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego”. Najlepszym
w kategorii indywidualnej okazał się Bartosz Cholewa z Gimnazjum w Chałupkach. Szkoła
ta zwyciężyła także w kategorii drużynowej. Celem konkursu, który już po raz ósmy został zorganizowany w ramach
działalności Powiatowej Komisji
ds. BHP w Rolnictwie, jest propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochrony środowiska wśród młodzieży
gimnazjalnej.
Uczniowie rozwiązywali test
wiedzy z: bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ubezpieczeń społecznych rolników,
ochrony środowiska i działalności Śląskiej Izby Rolniczej. Test
składał się z 40 pytań.
Konkurs zorganizowali: Powiat Raciborski, Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu,
Śląska Izba Rolnicza.

Wyniki uczniów gminy

REKLAMA

sja wybrała najlepszy - pracę
Kevina Kaczora, ucznia klasy
III gimnazjum. Gratulujemy
pomysłu!
Info: Marta Paszek

Od nowego roku ruszyły rozgrywki w Klubie Skata Sportowego
„Krojc” Krzyżanowice. AKTUALNA KLASYFIKACJA
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PUNKTY DUŻE

PUNKTY MAŁE

1

Darda Jarosław

Zabełków

100

6952

2

Żak Józef

Wodzisław Śląski

77

5937

3

Konieczny Ernest

Chałupki

66

4704

4

Cwik Gerhard

Bieńkowice

54

5791

5

Mokrosz Bernard

Krzyżanowice

51

6342

6

Cwik Rudolf

Tworków

49

5486

7

Reguła Jan

Chałupki

36

4171

8

Cimała Krystian

Tworków

32

5871

9

Bortel Andrzej

Krzanowice

27

5409

10

Tumulka Henryk

Bojanów

25

5196

11

Konsek Andrzej

Nieboczowy

21

4967

12

Kampka Krystian

Nieboczowy

18

3764

13

Pendziałek Maksymilian

Bieńkowice

17

3424

14

Adamczyk Andrzej

Bojanów

16

4362

15

Papior Stefan

Krzyżanowice

12

3350

16

Strzelczyk Edward

Krzyżanowice

9

2801

17

Ehrentraut Henryk

Tworków

8

2747

18

Janoszek Dawid

Racibórz

8

2651

19

Siódmok Zbigniew

Bojanów

7

2630

20

Gruszka Ireneusz

Nieboczowy

6

2465

21

Szulik Dawid

Zabełków

1

1018

22

Solich Paweł

Nieboczowy

x

545

Tworków » W ramach działalności Klubu Odkrywców Niemieckiego, klubowicze klasy V w nocy z piątku 15 stycznia na sobotę
16 stycznia uczestniczyli w ciekawych zajęciach z języka niemieckiego. Zajęcia te miały przede wszystkim formę zabawową,
wiec zostały wykorzystane gry
animacji językowej. Uczniowie
doskonalili słownictwo związane ze sportem, szlifowali poznane wcześniej struktury gramatyczne, była także ulubiona przez
uczniów zabawa „Rintel Tintel”,
która wywodzi się z Finlandii.
Oprócz tego Quiz „Milionerzy”,

film oraz nocne zwiedzanie szkoły. Jak wyglądają klasy nocą, jakie odgłosy można usłyszeć, gdy
szkoła „śpi”, kto wyjdzie zza zamkniętych drzwi? Tego wszystkiego doświadczyli nasi milusińscy. Miłą niespodzianką były
odwiedziny przewodniczącego
DFK w Tworkowie pana Brunona Chrzibek. Zajęcia trwały do
późnych godzin nocnych. Pełni
emocji wszyscy zapadli w głęboki sen.
To było już trzecie takie spotkanie w naszej szkole.
Danuta Janoch

Krzyżanowice w kategorii
indywidualnej:

• I miejsce - Bartosz Cholewa
z Gimnazjum w Chałupkach
• II miejsce - Dawid Krakowczyk z Gimnazjum w Krzyżanowicach
• V miejsce - Sebastian Mańczyk z Gimnazjum w Bieńkowicach
• VIII miejsce - Dawid Buba
z Gimnazjum w Tworkowie
• XI miejsce - Mateusz Bilik
z Gimnazjum w Chałupkach
• XII miejsce - Krzysztof Piskała z Gimnazjum w Bieńkowicach

Wyniki w kategorii szkół
gimnazjalnych:

• I miejsce - Gimnazjum
w Chałupkach
• II miejsce - Gimnazjum
w Krzanowicach
• III miejsce - Gimnazjum
w Bieńkowicach
Finaliści w kategorii indywidualnej etapu powiatowego
otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i upominki promocyjne
natomiast trzy najlepsze gimnazja pamiątkowe dyplomy.
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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
półki

Propozycja czytelnicza na miesiąc styczeń to kilka tytułów książek z gatunku powieści psychologicznej. To odmiana
powieści XX w., której podstawowym wyróżnikiem jest psychologizm zakładający prezentację osobowości, życia wewnętrznego bohatera. Koncentruje uwagę na jego przeżyciach, doznaniach, sposobie odczuwania świata i analizie jego życiowych decyzji i wyborów, posługuje się w narracji mową pozornie zależną, monologiem wewnętrznym, korzysta z techniki psychologii głębi, strumienia świadomości. Zapraszamy do bibliotek.

KOCHAJĄC SYNA – LISA GENOVA

Historia dzieje się na wyspie Nantucket,opowiada o dwóch kobietach. Jedną
z nich jest Beth, która dowiaduje się, że mąż ją zdradza i postanawia rozstać
się z nim. W wolnym czasie decyduje się napisać książkę o chłopcu chorym na
autyzm. Druga z kobiet to Olivia przeżywa żałobę po zmarłym synku Anthonym, który był chory na autyzm. W dodatku jest w trakcie rozwodu. Często
czyta swoje pamiętniki, które pisała, gdy zajmowała się swoim synkiem.Czytając powieść czytelnik się zastanawia w jaki sposób losy tych dwóch kobiet
połączą się. Z biegiem rozgrywającej się akcji historie pomału zaczynają na
siebie nachodzić,tworząc gęstą sieć między bohaterami. Wszystkich łączy
zmarły chłopiec Anthony chory na autyzm.

MOTYL – LISA GENOVA

Myśl
Cóż za różnica, ile posiadasz?
Czyż nie ważniejsze, ile ci brakuje?
Seneka

Uśmiechnij się
Ojciec odbiera pociechę z przedszkola. Nagle zwraca się do opiekunki: Proszę pani,
ale to nie jest moje dziecko!
- A co za różnica? I tak pan je jutro przyprowadzi.


Rozmawiają dwie przyjaciółki.
- Mogłabyś wyjść za mąż z rozsądku, dla pieniędzy?
- Ja tak kocham pieniądze, że byłoby to małżeństwo z miłości!


Kierownik: I co to za spóźnienie..?
Pracownik: Byłem w kościele… pomodlić się za pana.

Alice zamknięta we własnym ciele, jak w pułapce, choć wiele do niej dociera,
powoli wycofuje się z życia rodzinnego, nie umiejąc nawet zareagować podczas sporów w rodzinie nad jej dalszym losem. Jeszcze smutniejsze okazują
się jej tymczasowe poprawy stanu zdrowia i świadomość, jak bardzo choroba
zdegradowała jej umysł. Jak każda matka, kobieta cierpi na myśl, że niebawem zapomni imiona swoich dzieci, a ich twarze będą dla niej zupełnie obce.
By uniknąć podobnych sytuacji Alice obmyśla plan. Tworzy folder o nazwie
MOTYL w swoim komputerze i ma nadzieję, że jest to w stanie obronić ją
przed chorobą. Jakie zadanie ma spełnić ów folder i czy rzeczywiście przyniósł
oczekiwany efekt, trzeba samemu sprawdzić. Alice wolałaby, jeśli los pozwoliłby wybierać, zachorować na raka. Miałaby możliwość walki o własne życie,
a w momencie świadomości przegranej, mogłaby pożegnać się z najbliższymi.


Prezes największej korporacji banków na świecie był w szpitalu. Jeden z wiceprezesów przyszedł go odwiedzić z taką wiadomością: Przynoszę ci najlepsze życzenia od
naszego zarządu, abyś prędko wrócił do zdrowia i żył sto lat. To oficjalne postanowienie przeszło większością głosów piętnaści do sześciu, przy dwóch wstrzymujących się.



OBIETNIAC POD JEMIOŁĄ – ICHARD PAUL EVANS

To niezwykle romantyczna opowieść. Ciepła, poruszająca, wzruszająca. Wydawać by się mogło, że bardziej dla kobiet. Z pewnością w tej właśnie powieści R.P. Evans pokazuje jak adorować kobietę. Jak zabiegać o jej względy, jak
ją rozkochać w sobie. Bohaterowi o imieniu Nicholas przychodzi to łatwiej
niż przeciętnemu mężczyźnie, bo jest bogaty. Natomiast Elise, którą tak
uroczo i hojnie adoruje jest niezbyt atrakcyjną i niezbyt zamożną kobietą po
przejściach. Kopciuszek? Tak przynajmniej ona myśli o sobie. Tak jak każda
z książek tego autora tak i „Obietnica pod jemiołą” zawiera jednak głębszy
sens. Poucza, uświadamia, niesie przesłanie. Dwoje wydawałoby się zupełnie
niepasujących do siebie ludzi podpisuje umowę bycia parą dla otoczenia. Przez osiem tygodni
będą spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. To czas przedświąteczny, najtrudniejszy dla samotnych. Nicholas i Elise są samotni. Do tego każde z nich skrywa głęboką tajemnicę. Jaką? No
właśnie, czytelnik nie jest w stanie odłożyć książki dopóty dopóki się nie dowie.

WE DNIE, W NOCY - AGATA KOŁAKOWSKA

Policjant pyta pijanego mężczyznę, gdzie wybiera się w takim stanie w środku nocy.
Mężczyzna: Zamierzam udać się na wykład o nadużywaniu alkoholu i jego szkodliwości dla zdrowia.
Policjant: Naprawdę? To interesujące, a kto prowadzi takie wykłady o północy?
Mężczyzna: Moja żona!!!


Teściowa do zięcia: Nie zasłaniaj się gazetą! Nie udawaj, że czytasz. Dobrze wiem, że
mnie słyszysz, bo widzę, że ci się kolana trzęsą...


- Kochasz mnie?
- Tak.
- A kiedy weźmiemy ślub?
- No wiesz!? Nie można tak nagle zmieniać tematu rozmowy!



To powieść o bolesnej przeszłości, ale również o roli rodzica w życiu dziecka.
Agata Kołakowska pisze o sytuacji, kiedy skrzywdzona nastolatka nie może
liczyć na wsparcie w swoim domu. Dlaczego? Co się stało? Autorka prezentuje typową, stereotypową polską postawę prezentującą wstyd i wycofanie.
Próbuje odnaleźć miejsce młodej kobiety w tym dramacie. Dorosła Anna sama musi dojść do wniosków, do których nie dotarła nastoletnia Ania. W życiu
człowieka są takie zdarzenia, o których nie jesteśmy w stanie zapomnieć, nawet jeśli upłyną długie lata. One tkwią głęboko w środku, nie pozwalając iść
dalej. Skazują nas na rezygnację z marzeń, rezygnację z życia.

- Panie Walendziak!
- Co jest Zenek?
- No bo ja... znaczy się... bo ja waszą córkę... eee… to znaczy...
- Oj Zenek. Jak ci się Halina spodobała, to żeń się z nią!
- Nie. Chodzi o to, że ja ją właśnie traktorem przejechałem...

ZATOKA O PÓŁNOCY - DIANE CHAMBERLAIN

Należący do rodziny letni dom na wybrzeżu New Jersey był dla Julie Bauer
miejscem wakacyjnej sielanki… dopóki nie została zamordowana jej siedemnastoletnia siostra. Przez ponad czterdzieści lat, jakie minęły od śmierci Izzy,
Julie nie zdołała uporać się z poczuciem winy, które rzuciło cień na całe jej
życie, poważnie komplikując stosunki z matką i nastoletnią córką. Niespodziewanie znaleziony list ujawnia, że do więzienia za morderstwo trafiła niewłaściwa osoba. Powraca pytanie, co naprawdę zaszło tamtej strasznej sierpniowej nocy w 1962 roku. Przy okazji wznowionego śledztwa wychodzą na jaw
kolejne tajemnice, i choć ich wyjaśnienie wymaga bolesnego zmierzenia się
z przeszłością, dzięki odkryciu prawdy Julie i najbliższe jej osoby mogą wreszcie zaznać spokoju.

JEDEN KROK - HEATHER GUDENKAUF

Małe miasteczko w Iowa o intrygującej nazwie Broken Branch, co znaczy tyle co złamana gałąź jest miejscem wstrząsających zdarzeń. W pewien mroźny zimowy dzień tuż przed przerwą wiosenną do miejscowej szkoły wdziera
się napastnik z bronią i przetrzymuje dzieci wraz z nauczycielami jako zakładników. Do szkoły tej uczęszczają dzieci Holly Baker, która po ciężkim poparzeniu przebywa na długiej rekonwalescencji w szpitalu. Jej córka Augie
i syn PJ przebywają pod opieką dziadków na farmie w Iowa i wraz z pozostałymi uczniami stają się świadkami groźnych zdarzeń z udziałem psychopaty.
Napastnik więzi dzieci z klasy PJ-a i jego nauczycielkę - starszą już kobietę,
która stara się na różne sposoby i za wszelką cenę ochronić wychowanków
przed nieszczęściem. Groza sytuacji wzrasta, gdy okazuje się, że napastnik
musi zbyt długo oczekiwać na spełnienie swojego żądania.

Liczba miesiąca
9
A. Winiarczyk

grup teatralnych wystąpiło
w 16. Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych – Jasełka

