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Sabat czarownic w tłusty czwartek
Tworków » Przysłowie mówi, że kto
nie zje ani jednego pączka w tłusty czwartek, to będzie miał pecha
przez kolejny rok. Czy to prawda?
Nie wiadomo. Ale tak na wszelki
wypadek gospodynie przyniosły na
babski comber usmażone przez siebie pączki. Tradycyjne, smażone według sprawdzonych receptur – pączki
w lukrze, cukrze pudrze, z marmoladą
i bitą śmietaną, małe, duże i z dziurką
w środku.
Czytaj dalej strona 3
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INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie
serdecznie zaprasza na

KIERMASZ WIELKANOCNY
20 marca 2016 r. od 15.00

do sali widowiskowej Centrum Kultury
w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48.

Podczas Kiermaszu odbędzie się:

PREZENTACJA i odpłatna degustacja
potraw świątecznych przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich gminy Krzyżanowice
WYSTĘP Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice
WYSTAWA z możliwością zakupu ozdób świątecznych
wykonanych w świetlicach gminy Krzyżanowice
POKONKURSOWA WYSTAWA kroszonek i mazurków wielkanocnych
WSTĘP WOLNY

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
w Krzyżanowicach
z/s w Tworkowie serdecznie zaprasza publiczność do udziału w

IX GMINNYM KONKURSIE
GWARY ŚLĄSKIEJ
9 marca 2016 roku
w Centrum Kultury w Tworkowie wystąpią dzieci, młodzież
oraz mamy nadzieję dorośli zgłoszeni do Konkursu
początek o godz. 9.00
WSTĘP WOLNY

W związku ze zmianą przepisów w Ustawie o podatku rolnym, Ustawie o podatku leśnym,
Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz rozwojem bankowości internetowej Wójt
Gminy Krzyżanowice pragnie poinformować o najważniejszych zmianach w zakresie wymiaru i poboru podatków:
1. W przypadku, gdy wysokość podatku ustalonego na dany rok nie przekracza 100 zł, podatek należy wpłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca
2016 roku.
2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców została wprowadzona możliwość
wpłaty podatku przez internet na indywidualne konta. Każdemu podatnikowi został przydzielony indywidualny numer rachunku, który widnieje w treści decyzji podatkowej. Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na przydzielony numer rachunku bankowego.
3. W przypadku zamiaru dokonania zapłaty podatku u sołtysa (inkasenta), w banku lub w kasie Urzędu Gminy proszę zabrać ze sobą blankiety wpłat wraz z kodem kreskowym dołączone do decyzji.
Jednocześnie pragnę poinformować, że uchwalone stawki podatkowe przez Radę Gminy
Krzyżanowice są jedne z najniższych w porównaniu z okolicznymi gminami.
Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki

BEZPŁATNE
PORADY PRAWNE
Drodzy Mieszkańcy
W Urządzie Gminy Krzyżanowice funkcjonuje Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych
– zachęcamy Państwa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej,
której udzielają adwokaci i radcy prawni.
Niejednokrotnie zdarza się nam zetknąć z zagadnieniem prawnym,
które trudno jest rozeznać według własnej wiedzy.
Zanim podpisze się umowę, sporządzi testament czy udzieli pełnomocnictwa
– warto jest poznać stronę prawną tych czynności.

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 		

od 14.00 - 18.00
od 14.00 - 18.00
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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SABAT CZAROWNIC

w tłusty czwartek

Na początku spotkania odśpiewano „hymn pączkowy”
i przyjęto „kodeks babskiego
combra”. Babski comber to zabawa raczej bez mężczyzn, ale
zgodnie z tradycją kobiety obcinają mężczyznom podczas tej
zabawy krawaty. W tym roku zaszczyt ten spotkał wójta gminy
i zastępcę wójta. Po degustacji
pączków i obcięciu krawatów
wójt i zastępca pożegnali panie,
życząc im miłej zabawy.

W tym roku motywem przewodnim babskiego spotkania
był „sabat czarownic”, tak więc
wszystkie panie przebrane były
za czarownice lub wróżki.
Tłusty czwartek jest wstępem do hucznych zabaw, które towarzyszą ostatnim dniom
karnawału, przed czterdziestodniowym postem. Wprawdzie
w Tworkowie gospodynie zabawy hucznej nie urządziły, ale poza degustacją pączków były też

różne konkursy, zabawy, quizy
i wspólne śpiewy i tańce.
To szósty z kolei „Tłusty
Czwartek” w tworkowskim
Centrum Kultury zorganizowany, tak jak i poprzednie, przez
Gminny Zespół Oświaty Kultury
Sportu i Turystyki wspólnie z kołami gospodyń wiejskich gminy
Krzyżanowice.
(tb)
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Partnerskie podsumowanie współpracy

Hać » 2 lutego br. w Haci
odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę przygranicznych partnerskich gmin:
Krzyżanowice, Hać, Piszcz,
Szylerzowice. W spotkaniu
udział wzięli wójtowie i starostowie poszczególnych gmin

oraz osoby odpowiedzialne
w poszczególnych gminach
za kulturę, współpracę i promocję.
Oprócz sprawozdania z realizacji zadań za rok ubiegły, omówiono także plany wspólnych
imprez i działań na rok 2016,

które znalazły się w kalendarzu
wspólnych polsko-czeskich imprez. Podczas spotkania omawiano także wspólne, polsko-czeskie projekty unijne w nowym okresie programowania.
(sh)

Kolędowanie przy żłóbku

Międzynarodowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2016
Č.

Název akce

Termín

Organizátor

1.

Novoroční koncert

10.01.2016

Obec Hať

2.

Novoroční koncert duchovní hudby

10.01.2016

Obec Píšť

3.

Mezinárodní turnaj halového fotbalu

30.01.2016

Obec Šilheřovice

4.

Den pro ženu

05.03.2016

Obec Šilheřovice

5.

28.03.2016

Gmina Krzyżanowice

21-22.04.2016

Gmina Krzyżanowice

09.05.2016

Obec Šilheřovice

8.

Wielkanocna Procesja Konna w Bieńkowicach
Międzynarodowy Przegląd
Teatrzyków Przedszkolnych w Tworkowie
Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“
Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev mužů i žen

13.05.2016

Obec Píšť

9.

TFA – Hasičská silová soutěž

14.05.2016

Obec Šilheřovice

10.

Hudba nezná hranic

15.05.2016

Obec Hať

11.

22.05.2016

Gmina Krzyżanowice

28.05.2016

Gmina Krzyżanowice

13.

Jarmark na granicy w Chałupkach
Koncert Poświęcony Pamięci
Franciszka Liszta i Ludwika van Beethovena
Letní kino

03.06.2016

Obec Šilheřovice

14.

HAFEST

04.06.2016

Obec Hať

15.

Noc kostelů s pogramem – koncert aj.

10.06.2016

Obec Píšť

16.

Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

Červen 2016

Obec Hať

17.

Mezinárodní sportovní olympiáda ZŠ

Červen 2016

Obec Šilheřovice

18.

11.06.2016

Obec Píšť

18.06.2016

Obec Hať

18.06.2016

Obec Hať

21.

Cyklovýlet Píšť a okolí
XVIII. ročník soutěže mladých hasičů
„O putovní pohár starosty obce“
XVII. ročník turnaje v kopané žáků
„O putovní pohár starosty obce“
Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu

18.06.2016

Gmina Krzyżanowice

22.

IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

19.06.2016

Gmina Krzyżanowice

6.
7.

12.

19.
20.

23.

Den obce

25.06.2016

Obec Hať

24.

Spływ Kajakowy „Otwieranie Granicznych Meandrów Odry

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

25.

X Międzynarodowe Zawody Sportowo – Pożarnicze CTIF
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o Puchar Starosty Raciborskiego

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

26.

Tradiční turnaj v minogolfu

14.07.2016

Obec Píšť

27.

16.07.2016

Obec Šilheřovice

23.07.2016

Gmina Krzyżanowice

06.08.2016

Obec Píšť

05.- 08.08.2016

Obec Píšť

06.08.2016

Obec Píšť

07.08.2016

Obec Píšť

30.

Pivní slavnosti
Międzynarodowy Turniej Oldbojów
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice
ODPUST – odpustový koncert duchovní hudby
Odpustové veselice ODPUST-FEST 2016
na prostranství před obecním úřadem
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Tradiční Píšťský odpust (2 bohoslužby
a odpolední koncert duchovní hudby
Dožínky

28.08.2016

Obec Hať

31.

Dożynki Gminy Krzyżanowice w Zabełkowie

17-18.09.2016

Gmina Krzyżanowice

32.

Chovatelská a zahrádkářská výstava

17.-18.09.2016

Obec Hať

33.

Krmáš

18.09.2016

Obec Hať

34.

Zahradkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby

01. – 02.10.2016

Obec Píšť

35.

Šilheřovický krmáš – Gulášfest

29.10.2016

Obec Šilheřovice

36.

KOLAJA

20.11.2016

Obec Hať

37.

Vánoční ladění

Prosinec 2016

Obec Hať

38.

Vánoční koncert

26.12.2016

Obec Šilheřovice

28.

29.

Tworków » Podsumowaniem 11. Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Święta
z Kolędą – Weihnachten mit
Weihnachtsliedern” było kolędowanie przy żłóbku, czyli koncert w tworkowskim kościele.
31 stycznia laureaci wyróżnieni w przeglądzie zaśpiewali
najpiękniejsze kolędy w języku polskim i niemieckim. Nagrody – dyplomy i statuetki –
młodym śpiewakom wręczyła dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek.
W przeglądzie, zorganizowanym przez GZOKSiT 16 grudnia
2015 roku widzowie zobaczyli 52
występy – zespoły wokalne, duety, solistów i solistki z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Na scenie wystąpiło prawie
200 dzieci. Występy oceniało jury: Zuzanna Ortmans – muzykolog oraz Justyna Cieślik-Szendzielorz – nauczycielka wokalu.

Laureaci Przeglądu

Kategoria przedszkola
• Mateusz Piskorz, Kamil
Pawlik, Maria Socha, Julia Klimża - Przedszkole
w Bieńkowicach
• Dominika Himel, Renata Bedrunka, Karol Grzesiczek Przedszkole w Bieńkowicach oddział zamiejscowy
w Bolesławiu;
• Zuzanna Wolnik - Przedszkole w Chałupkach;
• Maja Brachmańska, Radosław Kaczor, Fabian Kalus,
Lena Kozak - Przedszkole
w Chałupkach;
• Dawid Polak, Maria Pawlik,
Nadia Jaworek, Maja Micharczyk, Maja Gorczowska,
Karolina Juraszek, Amelia
Wieder, Alicja Winter, Patryk Sbeczka - Przedszkole
w Tworkowie;
• Julia Cycon, Wojciech Beczica - Przedszkole w Tworkowie;
• Milena Kalisz - Przedszkole
w Tworkowie.
Kategoria klasy I - III
• Anna Wycisk, Marta Sedlaczek – akompaniament - ZSO
w Chałupkach;
• Julia Lasak, Martyna Michna, Bartosz Cisz - ZSP w Owsiszczach;
• Hanna Wolek - ZSP w Owsiszczach;
• Magdalena Fojcik - ZSP
w Owsiszczach;
• Martyna Michna, Patrycja

• Kamila Huptaś - ZSO
w Krzyżanowicach;
• Sandra Czuraj - DFK Tworków;
• Justyna Bulenda - zgłoszenie indywidualne.
Kategoria gimnazja
• Michał Stuchły - ZSO
w Tworkowie;
• Wiktoria Kolorz - ZSO
w Krzyżanowicach;
• Adrianna Popela - ZSO
w Bieńkowicach;
• Wiktoria Hain - ZSO w Tworkowie.

Błaszczok, Justyna Graca
- Świetlica w Owsiszczach;
• Patrycja Urbańczyk - ŚwietKategoria zespoły
lica w Chałupkach.
• Kindergruppe Tworkau 1 Kategoria klasy IV – VI
DFK w Tworkowie;
• *Natalia Ciuraj, Maryna • Zespół Wokalny - ZSO w Chałupkach;
Pocztowska, Oliwia Wolnik,
Sandra Smołka, Paweł Wy- • Zespół wokalno-instrumentalny - ZSO w Tworkowie.
cisk, Szymon Kania - ZSO
(tb)
w Chałupkach;
Więcej zdjęć
• Dominika Hanslik, Emilia
na www.krzyzanowice.pl
Stromska - ZSO w Krzyżanowicach;
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Jak funkcjonuje gminna oświata
Podczas ostatniej sesji radni analizowali funkcjonowanie gminnej oświaty. Obradom
przysłuchiwali się dyrektorzy
placówek oświatowych i nauczyciele. Zagadnienia przybliżyła
dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Daria Wieczorek.
W strukturze organizacyjnej placówek oświatowych nastąpiła niewielka zmiana – od
września 2015 uległa wygaśnięciu szkoła filialna w Rudyszwałdzie oraz oddział zamiejscowy
przedszkola w związku z brakiem naboru.
Na terenie gminy Krzyżanowice funkcjonują cztery Zespoły Szkół Ogólnokształcących: w Chałupkach, Krzyżanowicach, Tworkowie i Bieńkowicach. W skład tych zespołów
wchodzą szkoła podstawowa
i gimnazjum. W Zabełkowie
funkcjonuje szkoła podstawowa, natomiast w Owsiszczach
Zespół Szkolno- Przedszkolny,
w jego skład wchodzi szkoła
podstawowa oraz przedszkole. Szkoła filialna znajduje się
w Bolesławiu.
Na terenie gminy działa
pięć przedszkoli wielooddziałowych: w Chałupkach, Zabełkowie, Krzyżanowicach, Tworkowie i Bieńkowicach oraz oddziały zamiejscowe w Bolesławiu, Nowej Wiosce i Roszkowie.
Ogółem do naszych szkół
uczęszcza 951 uczniów, a zajęcia
są prowadzone w 56 oddziałach.
Praca w przedszkolach
w obecnym roku szkolnym odbywa się w 16 oddziałach, a ilość
wychowanków przedszkoli to
337 dzieci.
W placówkach oświatowych
na terenie naszej gminy pracuje
148 nauczycieli, co daje w sumie
135 etatów. Jeżeli chodzi o pracowników administracji i obsługi, to we wszystkich placówkach
oświatowych zatrudnionych jest
72 osoby, co daje 61 etatów.
Wydatki na oświatę pokrywane są z subwencji oświatowej.
W roku 2015 subwencja wyniosła 10.376.486 zł i w porównaniu z rokiem 2014 była większa
o 498.324 zł.
Dodatkowo w trakcie roku
gmina Krzyżanowice wnioskowała o środki z 0,4 % rezerwy
oświatowej subwencji ogólnej
na 2015 rok na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i była to kwota 25.000 zł – po
5.000 zł na każdą szkołę. Z tego
samego źródła zostały pozyskane również środki na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne dla szkół realizujących edukację włączającą dla
uczniów niepełnosprawnych na
kwotę 36.000 zł oraz dla szkoły
w Krzyżanowicach pozyskano
środki w wysokości 7.000 zł na
wyposażenie stołówki szkolnej.
Zadaniem własnym gminy
jest utrzymanie przedszkoli. Od
2013 roku otrzymujemy dotację
z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.
W 2015 roku dotacja ta wynosiła
434.093 zł i została naliczona na
341 wychowanków, natomiast
koszt utrzymania przedszkoli
wyniósł 3.093.000 zł. Dotacja na
rok 2016 planowana jest na kwotę 453.470 zł dla 331 dzieci, po

1.370 zł na jednego wychowanka.
Zadania oświatowe realizowane są na wielu płaszczyznach.
Zgodnie z ustawą o systemie
oświaty realizowane jest dowożeni uczniów do szkół, a koszt
pokrywany jest ze środków
własnych gminy. Dzieci dowożone są z Rudyszwałdu, Zabełkowa, Nowej Wioski, Owsiszcz oraz Bolesławia. Ogólny koszt dowozu w roku szkolnym 2014/2015 wyniósł 138.400 zł,
a dowożonych było 173 uczniów.
Gmina realizuje zadanie dowozu uczniów niepełnosprawnych
uczących się poza gminą. W roku szkolnym 2014/2015 dowożonych było 15 dzieci a koszt wyniósł 93.125,59 zł. Od września
2015 r. w każdym z autobusów
dowożących uczniów zatrudniony jest opiekun szkolny.
Kolejnym zadaniem gminy
realizowanym przez GZOKSiT
jest częściowy zwrot kosztów
poniesionych przez pracodawcę na kształcenie młodocianych
pracowników. Pieniądze pochodzące w całości z Funduszu
Pracy przekazywane są przez
Urząd Wojewódzki w formie dotacji. W okresie od 01.01.2014 r.
do 30.09.2015 r. wydano 32 decyzje administracyjne w tej sprawie, dofinansowanie kosztów
kształcenia przyznano 23 przedsiębiorcom na łączną kwotę
187.644 zł. Gmina realizuje zadania w zakresie pomocy socjalnej
dla uczniów w trzech formach.
Pierwsza to stypendia szkolne,
a druga forma to zasiłek szkolny. Zadanie to gmina realizuje
poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kolejną formą
pomocy społecznej, realizowaną przez gminę to wypłaty wyprawek szkolnych. Otrzymuje
ją każdy uczeń spełniający kryterium dochodowe. Wypłacana
jest ona na początku roku szkolnego (wrzesień, październik).
O wyprawkę szkolną ubiegać
się mogli uczniowie klas I-III
i VI szkół podstawowych oraz
wszystkie dzieci niepełnosprawne. Łączna kwota dofinansowania do wyprawki w roku 2015 wyniosła 15.499,84 zł. We wrześniu
2015 r. gmina otrzymała również
dotację celową na wyposażenie
szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas
I, II i IV szkół podstawowych
oraz klas pierwszych gimnazjum. Dotacja ta opiewała na
kwotę 67.590,02 zł.
Zgodnie z ustawą o systemie
oświaty obowiązkiem gminy jest
organizowanie i finansowanie
zajęć nauczania indywidualnego uczniów, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagana rozwoju dziecka. W roku
szkolnym 2014/2015 nauczaniem indywidualnym objętych
było siedmiu uczniów, 12 uczniów realizowało zajęcia rewalidacyjne w ramach kształcenia
specjalnego, dla pięciorga dzieci
z upośledzeniem głębokim zorganizowano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W przedszkolach sytuacja przedstawiała
się następująco: wczesne wspomaganie realizowało siedmioro
dzieci, natomiast czworo dzieci
objętych było zajęciami rewalidacyjnymi w ramach kształcenia
specjalnego.

Mając rozbudowaną bazę
oświatową istotną kwestią są
remonty. W 2015 r. koszt remontów w szkołach wyniósł 185.673
zł, natomiast remonty w przedszkolach przeprowadzone zostały na kwotę 56.156 zł. Część
drobnych remontów przeprowadzonych w placówkach wykonano bez udziału środków budżetowych gminy, systemem gospodarczym przy dużym zaangażowaniu rodziców uczniów.
Dyrektor GZOKSiT prosiła
obecnych na sesji dyrektorów,
aby podziękowali za to wszystkim osobom zaangażowanym.
Informacja o stanie oświaty zawierała również dane na
temat sprawdzianu na zakończenie nauki w klasie szóstej
oraz egzaminu gimnazjalnego. Do egzaminu przystąpiło
90 uczniów gimnazjów. Egzamin składał się z trzech części:
humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej oraz językowej. Analizując wyniki należy
stwierdzić, że egzamin wyszedł
dobrze, a wyniki jakie osiągnęli
uczniowie są na poziomie średniej powiatu, a część językowa
jest wyższa od średniej w kraju.
Warto również wspomnieć
o licznych projektach edukacyjnych jakie gmina realizuje w placówkach oświatowych.
- Oferta jest bardzo bogata – mówiła Daria Wieczorek – za co
dziękuję wójtowi i radnym oraz
dyrektorom placówek oświatowych i nauczycielom, którzy
realizują projekty. Uważam, że
projekty realizowane w naszych
placówkach oraz przez gminę
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i są realizowane przede wszystkim po
to, aby wzbogacić i podwyższyć
poziom nauczania w naszych
szkołach i przedszkolach.
Kończąc swoje wystąpienie dyrektor GZOKSiT wspomniała o zmianach dotyczących
oświaty, jakie wprowadził nowy
rząd. Chodzi przede wszystkim
o dzieci 6-letnie, które nie mają obowiązku pójścia do szkoły,
kolejną zmianą jest możliwość
pozostawienia dzieci z klas I i II
na drugi rok w tej samej klasie.
Jest to duże wyzwanie dla naszego samorządu – należy się
zastanowić jakich zmian dokonać, aby sprostać wszystkim wymogom jakie zostały nałożone
na samorządy.
Daria Wieczorek podziękowała dyrektorom za współpracę i zaangażowanie, jak również
wszystkim osobom związanym
z oświatą. Słowa podziękowania
skierowała także do radnych,
pracowników Urzędu Gminy
i wójta gminy oraz pracowników GZOKSiT – dziękując za
zrozumienie problemów oświaty oraz dobrą współpracę.
Wójt gminy Grzegorz Utracki poszerzył informacje o zagadnienia inwestycyjno-gospodarcze – termomodernizacja
budynków ZSO Tworków i ZSO
Bieńkowice uzależniona jest
od uzyskania dofinansowania,
wnioski zostaną złożone do Marszałka Województwa w ramach
RPO Województwa Śląskiego.
Realizowana będzie inwestycja
budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bieńkowicach,

mamy gotowy projekt na budowę boiska wielofunkcyjnego
w Zabełkowie. Wójt poinformował również, że z dodatkowego
naboru w roku 2015 do unijnego projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice” skorzystały
gminne szkoły. Otrzymały 120
komputerów przenośnych wraz
z oprogramowaniem biurowym,
edukacyjnym oraz antywirusowym. Do tego szkoły zasiliło 12
wyspecjalizowanych komputerów przeznaczonych do zarządzania pracownika oraz zasobami informatycznymi, serwery
pełne oraz drukarki sieciowe.
Mamy złożony projekt w konkursie dla szkół: „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych
usług publicznych w gminie
Krzyżanowie”. Czekamy na
rozstrzygnięcie. W przypadku
otrzymania dofinansowania
projekt będzie współfinansowany w 85% ze środków ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Priorytet II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1
Poza tym czeska gmina Śląska
Ostrawa oraz gmina Krzyżanowice złożyły wniosek do współfinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków transgranicznych
Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W projekcie „Zaczynamy
razem bez granic” mogły wziąć
udział tylko 3 przedszkola z gminy Krzyżanowice i będą to przedszkola w Bieńkowicach, Tworkowie i Zabełkowie po polskiej
stronie oraz trzy przedszkola ze
Śląskiej Ostrawy - jeżeli projekt
uzyska dofinansowanie.
W 2015 roku gmina Krzyżanowice, wśród 51 gmin z całej Polski, została wyróżniona nagrodą i certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji” w V edycji
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Oświata
w naszej gminie, i samorządów
uczestniczących w Programie,
była poddana szczegółowej analizie. Eksperci zapoznali się m.in.
z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami nauczania w szkołach prowadzonych przez samorząd, opiniami
środowisk lokalnych, stanem bazy materialnej placówek oświatowych, zakresem oferty edukacyjnej samorządu. Ocena oświaty
w gminie Krzyżanowice wypadła
bardzo dobrze.
Kończąc wystąpienie wójt
podziękował dyrektorom szkół
i przedszkoli, a za ich pośrednictwem również wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi, za realizację wszystkich
zadań oświatowych. Podziękował również pracownikom i dyrektor GZOKSiT.
Po analizie dokumentów
przygotowanych przez GZOKSiT i wysłuchaniu dyrektor
Darii Wieczorek radni stwierdzili, że zadania dydaktyczne
i wychowawcze w szkołach
i przedszkolach realizowane
są prawidłowo, wykorzystywane są różne formy i metody pracy z uczniami, warunki pracy

w szkołach i przedszkolach są
dobre.

Uchwały podjęte na sesji
w sprawie:

• określenia kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej
lub publicznego gimnazjum
prowadzonych przez Gminę
Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów;
• zmian w budżecie gminy na
2016 rok;
• zmiany Uchwały z dnia
22.12.2015.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krzyżanowice na lata
2016-2020;
• upoważnienia Wójta Gminy
Krzyżanowice do podpisania
Porozumienia o współpracy
w ramach projektu „Zaczynamy razem bez granic” przeznaczonego do realizacji w
ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska;
• upoważnienia Wójta Gminy
Krzyżanowice do podpisania
Porozumienia o współpracy
w ramach projektu „Przez
Śląsk na Morawy – wspólnie
podążamy śladami naszego
dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska;
• upoważnienia Wójta Gminy
Krzyżanowice do podpisania
Porozumienia o współpracy
w ramach projektu „Poprawa
bezpośredniej dostępności
komunikacyjnej do atrakcji
kulturowo-przyrodniczych,
rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego pogranicza: Gmina Szylerzowice
CZ - Kraj Morawskośląski
CZ – Gmina Krzyżanowice
PL - Powiat Raciborski PL”
przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska
– Polska;
• upoważnienia Wójta Gminy
Krzyżanowice do podpisania
Porozumienia o współpracy
w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności”
przeznaczonego do realizacji
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska;
• upoważnienia Wójta Gminy
Krzyżanowice do podpisania
Porozumienia o współpracy
w ramach projektu „Utworzenie kulturalno-edukacyjnych centrów CZ-PL” przeznaczonego do realizacji w
ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska;
• upoważnienia Wójta Gminy
Krzyżanowice do podpisania
Porozumienia o współpracy
w ramach projektu „Odra i
Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska.
(tb)

KRÓTKO
2 lutego
W Haci odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące współpracę
przygranicznych partnerskich gmin:
Krzyżanowice, Hać, Piszcz, Szylerzowice. W spotkaniu udział wzięli wójtowie i starostowie poszczególnych
gmin oraz osoby odpowiedzialne
w poszczególnych gminach za kulturę, współpracę i promocję.
Wójt gminy spotkał się z sołtysem
i radą sołecką z Zabełkowa. Tematem spotkania była organizacja
gminnych dożynek, które w tym
roku odbędą się w Zabełkowie.
4 lutego
W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące scalania
gruntów. W spotkaniu uczestniczył
kierownik referatu rolnictwa Wolfgang Kroczek.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka wójt
gminy uczestniczył w spotkaniu KERiI w Chałupkach.
5 lutego
Wójt gminy wziął udział w spotkaniu w Bolacicach, podczas którego starostowie czeskich gmin wraz
z gminami Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie omawiali
możliwe do realizacji wspólne projekty, jako dalszy ciąg współpracy
w projektach transgranicznych.
8 lutego
W sali narad urzędu odbyło się Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej
w Krzyżanowicach w której uczestniczył wójt gminy. Omówiono działalność za 2015 rok oraz plany na
bieżący rok budżetowy.
9 lutego
Zastępca wójta gminy i kierownik
referatu rolnictwa uczestniczyli
w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim, na którym omawiano i opiniowano sprawy dotyczące osuwisk.
Tematem kolejnej sesji Młodzieżowej
Rady Gminy były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Omówiono możliwości współuczestnictwa w wydarzeniach wraz z parafiami naszego
dekanatu tworkowskiego. W sesji
uczestniczył koordynator ŚDM proboszcz parafii Bojanów Andrzej Styra
oraz wójt gminy.
10 lutego
Wójt gminy spotkał się z dyrektorem
Polskich Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Spotkanie dotyczyło budynku dworca w Chałupkach
w związku z brakiem zgody PKP na
budowę dworca w jego dotychczasowym miejscu. 1 marca odbędzie
się wizja w terenie z udziałem dyrektora PLK.
11 lutego
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w konsultacjach społecznych dotyczących mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które odbyły się w Komisariacie Policji w Krzyżanowicach.
12 lutego
Wójt gminy uczestniczył w uroczystym apelu z okazji święta patrona
ZSO w Tworkowie.
15 lutego
W Urzędzie Gminy odbyło się opiniowanie planu zagospodarowania
przestrzennego oraz studium, w pracach komisji udział wziął zastępca
wójta gminy.
17 lutego
Kolejne spotkanie KERiI z Krzyżanowic z okazji Dnia Babci i Dziadka.
18 lutego
Spotkanie w sprawie projektowanej hali sportowej w Krzyżanowicach, podczas którego omówiono
z projektantami wszystkie aspekty
możliwych rozwiązań technicznych
i użytkowych hali.
21 lutego
W w sali sportowej BOSPOR w Boguminie odbył się II Halowy Turnieju
Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice.

6 » Gospodarka i rolnictwo »

Luty 2016 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

MEBLE NA WYMIAR
Czy w czasach tanich mebli
fabrycznych jest jeszcze popyt na wyroby rzemieślników?
Meble od rzemieślnika mają tę przewagę, że robione są
pod konkretne wnętrza, na wymiar. Jednak i tu klienci zwracają uwagę na cenę. Dlatego
dziś rzadko robi się meble z litego drewna, tylko z płyt i materiałów drewnopochodnych. Zapotrzebowanie na tego rodzaju
usługi jest spore, więc nawet
niewielkie firmy mimo licznej
konkurencji nie narzekają na
brak klientów.
Powstała 3 lata temu firma
Micha Meb z siedzibą w Owsiszczach jest tego przykładem. Jej
młody właściciel, 24-letni Michał Pawełek, z wykształcenia
jest technikiem budowlanym.
To całkiem inna branża niż meblarstwo, ale wykształcenie techniczne, znajomość materiałów
i podstaw konstrukcji jest bardzo przydatna.
KGW: Skąd u budowlańca zainteresowanie meblarstwem?
Michał Pawełek: To przez
tatę. Ojciec jest ślusarzem.
Kiedy pracował na kopalni, to
w wolnych chwilach robił meble.
Pierwsze były szafki do kuchni,
które zamówił u stolarza, ale
długo czekał, więc sam sobie
rozrysował i wykonał. Wyszło
fajnie. Następnie zrobił mamie
pierwszą kuchnię. Zajęło to trochę czasu, ale wyszło jeszcze
lepiej. Potem zrobił meble do
pokoju. Kiedy odwiedzały nas
ciotki, kuzynki, nasi krewni, to
się spodobało i tata dorabiał komody, szafki i różne inne meble
całej rodzinie. Przez te lata nauczył się wiele, było parę błędów,
ale doszedł do takiej perfekcji,
że zjawili się pierwsi prawdziwi klienci.
Ja w tym czasie, po skończeniu technikum, byłem zarejestrowany w Biurze Pracy
i odbywałem staż. Mówię: Tata nie mam pomysłu na życie –
a trochę mnie to interesowało,
bo mu pomagałem – to założę
firmę i zobaczymy jak będzie.
Skreślili mnie z urzędu pracy
i nie mogłem się ubiegać o dofinansowanie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Zaryzykowałem, i ze strachem czy
będą zlecenia otworzyłem fir-

mę z dniem 1 lutego 2013 roku. gram komputerowy 3D, który
Ale klienci przychodzili i przy- ułatwia pracę. Trójwymiarowa
chodzą.
wizualizacja całego pomieszczenia, rozmieszczenie mebKGW: Czym dokładnie zajmu- li, kolory i faktura, które możje się firma?
na dowolnie zmieniać na etaM.P.: Wykonujemy meble na pie projektu, ułatwia klientowi
wymiar, pod zabudowę. Mówię podjęcie decyzji. Bardzo ważne
„my”, ponieważ pomaga mi ta- są też dodatki, na przykład wyta, a niekiedy zlecam pracę mo- posażenie szuflad firmy blum
jemu koledze Michałowi Ba- lub modernbox oraz różnego
chorskiemu, który też nie miał rodzaju podnośników i szafek,
„pomysłu na życie” i uczył się czyli różnego rodzaju koszyki,
u mnie w warsztacie. Najczęś- pozwalające na utrzymanie łaciej są to kuchnie, szafy, wnęki du i porządku w meblach. Stado zabudowy, meble łazienkowe, ram się łączyć funkcjonalność
sypialnie i inne meble, jakie tyl- i estetykę.
ko zażyczy sobie klient.
KGW: Wszystko Pan robi u sieKGW: Kim są Pana klienci?
bie w warsztacie?
M.P.: Na początku była roM.P.: Niestety nie. W warsztadzina, potem znajomi, znajomi cie mam podstawowe urządzeznajomych. Większość klientów nia i narzędzia przenośne do
przychodzi z polecenia – dobrze montażu u klientów. Nie mam
jest zobaczyć u kogoś nasze wszystkich potrzebnych specjameble na własne oczy. W naszej listycznych narzędzi, które niedziałalności ważna jest reno- stety są bardzo drogie. Cięcie
ma – robimy zlecenie u jednego płyt i blatów, według tzw. forklienta i ten poleca nas później matek, zlecam firmie z Raciboswoim znajomym i tak to działa. rza. Przywożę pocięte elemenDość często poleca nas znajoma ty i składam, skręcam lub kleję
architektka, z którą od czasu do u siebie w warsztacie, potem
czasu współpracujemy. Bardzo montuję u klientów. Staram
fajna „fucha” trafiła się w du- się wszystko robić estetycznie
żym, nowo otwartym składzie i perfekcyjnie, żeby mnie sabudowlanym. Montowaliśmy memu się podobało. Tak, jaktam meble w biurach, a także bym to robił dla siebie. To moróżne szafy, szafki i regały oraz ja główna zasada. Mam manię
dokładności.
lady w sklepie.
KGW: Projekt dostarcza
klient, czy Pan robi sam?
M.P.: Jest różnie. Klienci mają swoje wizje, pomysły i projekty, a ja szukam optymalnych
rozwiązań. Czasem ktoś nie
ma żadnego pomysłu i wtedy
ja proponuję swój projekt. Bardzo przydatny jest do tego pro-

KGW: Czy warto było założyć
własny biznes?
M.P.: Hmm... Nie jest wcale
tak kolorowo jak sobie wyobrażałem. Myślałem, że będę pracować standardowo po 10 godzin.
Niestety tak nie jest. Żeby wykonać daną liczbę zleceń trzeba wydłużyć czas pracy. Często

bardzo późna. Zdarza się też,
że klienci odmawiają zlecenia.
Wtedy mój czas, który poświęciłem na wyceny i projekty, jest
zmarnowany. Ale tak to wygląda
w każdej branży kiedy ktoś prowadzi własną działalność.

brakuje mi czasu dla siebie. Na
warsztacie spędzam około 12
godzin dziennie. Po pracy, w godzinach wieczornych, jadę do
klienta na pomiar, który zajmuje od godziny do trzech. Później
jeszcze pracuję przed komputerem, kończąc projekty oraz wyceny. Wychodzi na to, że czas dla
siebie mam tylko w sobotę wie-

czorem czy w niedzielę. Oczywiście nie oznacza to, że w tygodniu też go nie mam, ale często
ten czas poświęcam właśnie na
pracę. Człowiek nabierze sobie
zleceń, bo ciężko odmówić klientowi. Problem w tym, że łatwo
można się przeliczyć z możliwościami, wtedy trzeba włączyć
„szósty bieg” i popracować do

KGW: Jakie ma Pan plany na
przyszłość?
M.P.: Trudno mówić o planach,
to raczej marzenia. Marzy mi się,
aby postawić wielki warsztat,
gdzie sam będę ciąć, montować,
fronty oklejać. Do tego specjalistyczne urządzenia i narzędzia.
Ale w tej chwili to jest dla mnie
niewyobrażalny koszt. A unijne
dotacje na małe przedsiębiorstwa, jak moje, już się skończyły. Zadowolony jestem z tego co
mam, to co przez 3 lata zarobiłem
zainwestowałem w busa i narzędzia. Na razie to mi wystarcza.
tb

REKLAMA

Zabełków, ul. Zagumnie
Lubisz dobrą zabawę? Miło spędzać czas z znajomymi? Dobrze zjeść?
To miejsce jest idealne dla Ciebie! Przyjdź i przekonaj się!

Restauracja - kręgielnia - bilard,
przyjęcia okolicznościowe - niedzielne obiady - komunie

REKLAMA

PRALNIA
DYWANÓW

 500 548 610

www.facebook.com/F.U.BLYSK

45

ców

Śl.

45

Tutaj!!

stań

Tylko u nas pranie dywanów metodą „na wskroś”
(trzepanie mechniczne, szorowanie, wirowanie, suszenie)
47-450 Krzyżanowice, ul. Dworcowa 8
Racibórz*Kuźnia Raciborska*Wodzisław Śl.*Rydułtowy i okolice

Wodzisław

Racibórz

Zagumnie

Pow

PRANIE NIE CZYSZCZENIE!

300m

200m

Chałupki

tel. 516 96 76 76
ZAPRASZAMY!!!
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„Faschingsball” grup dziecięcych DFK Tworków

Tworków » 8 lutego 2016
w poniedziałek (Rossenmontag) Zarząd DFK Tworków i pani Barbara Kasza opiekunka
Grup Dziecięcych DFK Tworków przy pomocy rodziców zorganizowali w gościnnych progach sali gimnastycznej ZSO
w Tworkowie dziecięcy Bal

Karnawałowy. Na balu bawiło
się ponad 60 dzieci z obydwu
grup prowadzonych przez panią Basię. Dzieci przebrane
w różnorodne, kolorowe stroje karnawałowe wspaniale się
bawiły w rytm muzyki oraz brały udział w tańcach i zabawach.
Rodzice przygotowali domowe

wypieki dla wspólnego poczęstunku. Niespodzianką przygotowaną przez panią Basię była FOTOBUDKA Studia Węgorowski dla wszystkich uczestników balu. Każde dziecko wzięło
udział w sesji zdjęciowej i każde na pamiątkę otrzymało kolorowe zdjęcie.

Wspólna zabawa, w której
bardzo aktywnie uczestniczyły
wszystkie dzieci dała wiele radości, a wymagała od dzieci nie
lada kondycji i zapału. Po takiej
zabawie i wysiłku wypieki przygotowane przez rodziców smakowały podwójnie. Zarząd DFK
pragnie podziękować wszyst-

kim, którzy pomogli przygotować ten wspaniały balik karnawałowy. Dziękujemy pani Aleksandrze Wawoczny - dyrektor
ZSO w Tworkowie za możliwość
skorzystania z sali gimnastycznej, dziękujemy sponsorom.
Działalność grup kulturalnych DFK Tworków możliwa

jest dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Niemiec w Opolu, Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji w Warszawie oraz
Urzędu Gminy Krzyżanowice.
Info: DFK Tworków

WIECZÓR WSPOMNIEŃ

Noworoczne spotkanie
Krzyżanowice » Co roku,
od ponad 20 lat członkowie
koła DFK w Krzyżanowicach
spotykają się na początku roku
w miejscowej remizie OSP. W sobotnie popołudnie 30 stycznia
w uroczystym spotkaniu uczestniczyli także goście: wójt gminy
Grzegorz Utracki, ksiądz proboszcz Jerzy Witeczek, prezes
OSP i radny Walter Bożek, sołtys Hubert Fichna.
Zebranych przywitał przewodniczący DFK Krzyżanowice Dietmar Wolf, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych
członków DFK. Wójt gminy podziękował za zaproszenie i zło-

żył życzenia na nowy 2016 rok.
Miniony 2015 rok dla DFK
Krzyżanowice obfitował w różne przedsięwzięcia nie tylko
kulturalne. Organizowano wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dzieci uczestniczyły w Samstagskursie, niezwykle barwnie
i kolorowo zorganizowano obchody św. Marcina i św. Mikołaja dzięki dofinansowaniu życzliwych sponsorów.
O stronę artystyczną spotkania zadbały nauczycielki miejscowej szkoły. Gabriela KupiecKwaśnica przygotowała repertuar w języku niemieckim zaś Gertruda Sycha w języku polskim.

Uzdolnione wokalnie dziewczynki zaśpiewały piosenki i kolędy, dzieci recytowały wiersze
w języku niemieckim i polskim,
przedstawiły scenki w gwarze
śląskiej oraz grały na instrumentach muzycznych.
O oprawę muzyczną zadbał
pan Bruno Stuchły z Bolesławia, zachęcając wszystkich do
wspólnego śpiewu.
Było to bardzo udane popołudnie. W miłej i rodzinnej atmosferze, słuchając występów
dzieci, a potem przy kolacji
i wspólnych rozmowach, czas
minął bardzo szybko.
(tb)

Bolesław: Dnia 18 lutego li fotografie i pomagali przy zorŚwietlica i Koło DFK Bolesław ganizowaniu spotkania – dzięzorganizowali „Wieczór Wspo- kujemy!
mnień”. Było to spotkanie po- REKLAMA
święcone wspomnieniom z dawnych lat. Mieszkańcy mieli okazję pooglądać stare, ciekawe
zdjęcia i wiejskie kroniki.
Pani Urszula Prochaska-Burek przygotowała prezentację zdjęć, omawiając wydarzenia i osoby na nich pokazane.
Mieszkańcy także chętnie zabierali głos, kiedy potrafili rozpoznać na fotografiach swoich
znajomych.
Miło było przy kawie i ciasteczku powspominać, jak to
kiedyś było, jak ludzie mieszkali, jak żyli, jak wyglądali i jakie prace społeczne wykonywali.
Dobrze, że mieszkańcy dbają
o stare zdjęcia i je przetrzymują, bo to przecież nasza historia,
którą możemy pokazać młodemu pokoleniu.
Wszystkim, którzy udostępni-

Info: Świetlica i Koło
DFK Bolesław
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W Tworkowie zaś furgało piyrze
17 lutego w sali widowiskowej
tworkowskiego Centrum Kultury zebrały się panie z kół gospodyń wiejskich gminy Krzyżanowice na tradycyjnym szkubaniu pierza. A choć szkubanie to
„babska” impreza na spotkaniu
nie zabrakło wójta gminy, który
„wpadł” na chwilę zobaczyć jak
idzie robota.
Z wizytą do szkubaczek przyszły dzieci z miejscowego przedszkola, zasiadły z gospodyniami
przy stołach i próbowały razem
z nimi szkubać pierze.
Szkubanie piyrza w Tworkowie to impreza folklorystyczna
znana nie tylko w naszej gminie.
Na spotkanie przyjechały przedstawicielki duchodców (związku
emerytów) z Szylerzowic, a także Zdeněk Buchta z Ostrawy –
lokalny historyk, autor książki
z przepisami kulinarnymi kraju
morawsko-śląskiego.
Te kilka, razem spędzonych
przy szkubaniu pierza godzin,
to okazja do żartów i wspólnych
śpiewów. - A dawniej, na zakończenie był, jak to się kiedyś
godało, „fyjderbal”, to i lampkę wina albo likieru się wypiło – wspominały starsze panie.
W Centrum Kultury „fyjderbalu” nie było, ale w przerwie po-

Tworków » „Na jedno pierzyna trza pierza ze dwonastu husi, na kołdra styknie ze
sześciu, a na zegówek to roztomajcie” - mówią doświadczone
gospodynie. „Kiedyś wszyscy
spali pod pierzynami i nikt nie
miał żadnej alergii” – wspominają. „Dziś śpią w ekologicznej
pościeli i wszyscy mają alergię”
– śmieją się panie.
Roboty przy tym było sporo,
a marasu jeszcze więcej. Sezon
na szkubanie rozpoczynał się

dano kawę i bardzo smaczne
ciasta, które gospodynie same
upiekły, a po skończonej pracy
gorący posiłek.
Szkubanie pierza w wiejskich
domach to zanikająca już tradycja, dlatego gospodynie starają się podtrzymać ten zwyczaj.
W gminie Krzyżanowice przybrał formę cyklicznej imprezy
folklorystycznej organizowanej od 2007 roku przez Gminny

Zespół Oświaty Kultury Sportu
i Turystyki.
Należy jeszcze dodać, że tegoroczne szkubanie pierza było możliwe dzięki pani Ilonie
Pospiszyl z Roszkowa, która
przyniosła cztery worki gęsich
piór, i jest pewna, że cztery kilo czystego, oskubanego pierza
wystarczy na jedną puchową
kołdrę.
(tb)

seniorów. Poza okazjonalnymi
spotkaniami, takimi jak Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Matki,
Dzień Seniora organizowane są
wycieczki turystyczne, czy wyjazdy do teatru. W najbliższym
czasie seniorzy jadą do Cieszy-

na na spektakl teatralny „Pasja”, w maju zaplanowana jest
trzydniowa wycieczka do Kotliny Jeleniogórskiej, a jesienią
jednodniowy „wypad” do Wisły
i Szczyrku.
(tb)

już w listopadzie, choć najczęściej zaczynano po nowym roku,
i trwał przez cały karnawał, bowiem szkubano tylko w dni powszednie. Spotykano się w grupie sąsiadek i kiedy skończyło
się szkubanie w jednym domu
przechodzono do kolejnego. To
była pomoc sąsiedzka, gęsi hodowano kiedyś obowiązkowo każda panna w wianie wnosiła
dwie pierzyny, cztery poduszki
i becik dla niemowlaka.

Sto lat dla Babci i Dziadka!
Krzyżanowice » Dnia 17 lutego Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżanowicach zorganizowało coroczne
spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka dla swoich członków.
Tego dnia, pod adresem babć
i dziadków „posypało się” wiele
ciepłych i serdecznych życzeń.
Przedszkolaki, odświętnie
wystrojone, zaprezentowały

program recytatorsko-wokalny
przygotowany wraz z panią wychowawczynią. Wnuczęta swoim występem chciały podziękować babciom i dziadkom za
opiekę, opowiadanie bajek, śpiewanie kołysanek oraz przytulanie i pocieszanie, kiedy mają zły
humor, za to, że mogą zawsze
na nich liczyć.
Każdy przedszkolak, i ten od-

ważny, który swoją kwestię głośno i bez tremy deklamował, i ten
nieśmiały, speszony występem
przed tak liczną publicznością,
otrzymał gorące brawa.
W imieniu babć i dziadków
głos zabrała przewodnicząca
koła emerytów – Maria Stanik, która podziękowała przedszkolakom za piękny program
artystyczny, a wychowawczy-

ni za przygotowanie dzieci do
występów. Najserdeczniejsze
życzenia seniorom złożył także wójt gminy Grzegorz Utracki. Wspólny poczęstunek był
okazją do rozmów i dzielenia
się wrażeniami.
Krzyżanowickie koło emerytów, najmłodsze w gminie (założone siedem lat temu) liczy
obecnie 115 bardzo aktywnych
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życie w Tworkowie i zapoznała dzieci z legendami o Hasyrmonach - „utopcach” z tworkowskiego Trzecioka. W ciągu
całego tygodnia dzieci poznały
bajki w gwarze śląskiej, tańce
i piosenki śląskie. Odbyła się
wycieczka do budynku DFK,
gdzie mieści się Izba pamięci.
Przedszkolaki mogły zobaczyć
jak kiedyś wyglądały urządzenia
gospodarstwa domowego, poznały elementy strojów śląskich
oraz ich wygląd i kolorystykę.
Przedszkolaki poznały też
tradycyjne śląskie potrawy,
a nawet same mogły zabawić
się w kucharzy i wspólnie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich – Sylwią Mrozek, Marią
Beczica oraz Marią Kostrzewa – przygotować kluski śląskie. Mimo różnicy pokoleń
przedszkolaki doskonale porozumiały się z gośćmi i panowała bardzo przyjazna i serdeczna
atmosfera.
Info:
Przedszkole w Tworkowie

Śląski tydzień w przedszkolu
Tworków » Kultywując tradycje przodków i piękne śląskie
obyczaje wśród najmłodszych,
nasze przedszkole zorganizowało pod koniec stycznia Tydzień Śląski, który obfitował

w wiele atrakcji. W trakcie tego tygodnia nie tylko na zajęciach wprowadzano elementy
gwary i tradycji śląskich, ale
także zaproszono specjalnego
gościa, który ze śląskimi zwy-

czajami i mową ma wiele do czynienia i można powiedzieć, że
jest w tym temacie ekspertem.
Pani Maria Kostrzewa – gawędziarka, ciekawie opowiadała
o tym jak wyglądało niegdyś
Dla Babci i Dziadka- cza-czę
tańczymy na lodzie, bo dla nich
tak tańczyć możemy i co dzień...
Ta n e c z n y m k r o k i e m
i aktorskim talentem wnuczęta od pierwszej do trzeciej klasy w ZSO w Bieńkowicach dziękowali swoim dziadkom i babciom za to, że po prostu są. Mo-

że też i za to, że znają ten inny
lepszy świat z przeszłości, bez
Internetu i portali społecznościowych? Jednak w szczególny
sposób za to, że potrafią się odnaleźć w tym medialnym świecie i nadal być „żeglarzem, sterem i okrętem...” Jak można pomieścić w sobie, tyle serca, wia-

ry, ciepła i miłości? Jak można
zdobyć zdolność, by w trudnych
chwilach innym nieść pociechę?
Jak można, jak Wy- być tak zwyczajnie... dobrym człowiekiem?
Pytanie trudne? Przez Babcie
i Dziadków po raz kolejny zaliczone na Złoty Medal!
Uczniowie SP Bieńkowice

Cza-cza dla babci i dziadka

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Krzyżanowice » Po raz kolejny, we wtorek 2 lutego 2016r,
w ZSO w Krzyżanowicach odbyło się spotkanie noworoczne,
na które przybyły podopieczne
DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach wraz ze swoimi opiekunami. Spotkanie to rozpoczęła pani dyrektor szkoły witając
gości, a następnie uczniowie
ZSO mogli podziwiać przedstawienie w wykonaniu podopiecznych DPS. Uczniom bardzo się
podobało i nagrodzili aktorów
gromkimi brawami. Po przed-

stawieniu młodzież ze Szkolnego Koła Charytatywnego wspólnie z wychowankami wykonała przepiękne prace plastyczne techniką kolażu- „Zimowe
drzewo”. Była również wspólna zabawa, tańce, poczęstunek.
Na koniec każdy z uczestników
spotkania otrzymał dyplom oraz
drobny upominek. Organizatorzy spotkania p. Sabina Nowak
i p. Brygida Białuska pożegnały
gości zapraszając ich na kolejne
spotkanie za rok.
Info: ZSO Krzyżanowice

Święto Babci i Dziadka

Bieńkowice » Nie ulega wątpliwości, że Dziadkowie i Babcie
są bardzo potrzebni w wychowywania wnuków. W dzisiejszych
zabieganych czasach często to
Dziadek i Babcia są przystanią
spokoju. Jak również to oni biorą czynny udział w życiu wnuków.
Często przyprowadzają dzieci
do przedszkola, wożą na dodatkowe zajęcia, przeglądy, kibicują dzieciom w ich osiągnięciach
i zajmują się nimi gdy rodzice
są w pracy, bo zawsze mają dla
nich czas. Dlatego dzieci z przedszkola w Bieńkowicach chciały
w szczególny sposób podziękować swoim dziadkom i babciom.
Z pomocą wielu osób przygotowano wspaniałą uroczystość
w Centrum Kultury w Tworko-

wie. Dzieci przedstawiły wiele
atrakcji, były: piosenki, utwory
instrumentalne, tańce i wierszyki ze wzruszającymi słowami oraz wiele pysznych smakołyków, w przygotowanie których
włączyły się mamy przedszkolaków. Na koniec wszyscy wzięli
udział we wspólnej zabawie prowadzonej przez doświadczonego
wodzireja.
Zadowoleni i szczęśliwi, pełni
wielu wrażeń dziadkowie i babcie wraz z wnukami wrócili do
domu.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu
tak wspaniałej uroczystości.
Info:
Przedszkole w Bieńkowicach
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Dziewczyny z Superdzieciaka

w Tworkowie

Tworków » Dnia 8 lutego
2016 r. szkołę w Tworkowie odwiedziły trzy młode, utalentowane skrzypaczki z zespołu Appassionato.
Paulina Świerczek, Marta
i Wiktoria Linek przepięknie zagrały porywające publiczność
utwory, w tym również własny.
Na spotkaniu z serii „Ciekawy
gość” opowiadały o swojej kilkuletniej przygodzie ze skrzypcami, muzyką i swojej przyjaźni.
Mogliśmy zobaczyć ich zdjęcia
z różnych występów. Bardzo mile wspominały swój udział i występ w polsatowskim programie
„Superdzieciak”.
Są energiczne, przebojowe

Mały śląski

RECYTATOREK

Gorzyczki » 12 lutego przedszkolacy z naszej gminy uczestniczyli w konkursie gawędziarskim „Mały śląski recytatorek”
organizowanym przez ZSP
w Gorzyczkach. Dzieci z powiatu wodzisławskiego i raciborskiego prezentowały wiersze
oraz gawędy śląskie.
Poziom konkursu był wysoki,
wspaniale naszą gminę prezentowali: z przedszkola w Tworkowie – Julia Cycon (opiekun

i sympatyczne, o czym mieli
okazję przekonać się uczniowie.
Na koniec młodzież dziękując za
spotkanie wręczyła „pasjonatkom skrzypiec” kwiaty, upominki i słodkości. W miłej atmosfe-

rze koncertu nie obeszło się bez
autografów i wspólnych zdjęć.
Serdecznie pozdrawiamy,
trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. Może kolejny superdzieciak dziś WAS podziwiał …
Anna Majer-Krupa

Jolanta Pawlik), z przedszkola w Krzyżanowicach – Dominik Tomaszek (opiekun Gabriela Fulneczek), z przedszkola
w Bieńkowicach, wraz z oddziałem zamiejscowym w Bolesławiu – Maria Socha (opiekun
Barbara Somerla) i Hanna Herzog (opiekun Beata Kubny).
W konkursie I miejsce zdobyła Maria Socha z Bieńkowic,
natomiast Hanna Herzog z Bolesławia zajęła III miejsce.

Przedszkolom towarzyszyli
dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, a także rodzice i dziadkowie. Wróciliśmy dumni, iż
w przedszkolach naszej gminy
poziom pielęgnowania kultury
i tradycji śląskiej jest wysoki, ale
równie wysoka pomysłowość,
zaangażowanie i inwencja nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Barbara Somerla

Die kleinen Journalisten

– MALI

II POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD DZIENNIKARZE
W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

Pietrowice Wielkie » 27
stycznia w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich odbyła się
II edycja Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Języku
Angielskim oraz Niemieckim.
W związku z dużym zainteresowaniem przeglądem poprzedniej edycji organizatorzy również i w tym roku postanowili
zaprosić do jego udziału uczniów klas IV-VI SP z powiatu
raciborskiego oraz powiatów
ościennych. Patronat honorowy nad konkursem objął starosta raciborski Ryszard Winiarski.

W tym roku we wspólnym
SP w Krzyżanowicach (opiekolędowaniu wzięło udział 8
kun: Stefania Morawiec)
szkół, a konkurs zgromadził • II miejsce – Nadia Wiesner
zarówno solistów, jak i duety.
– SP w Nędzy (opiekun: IzaDo rywalizacji przystąpiło 28
bela Pielczyk)
uczestników, wśród których • III miejsce – Tobiasz Czogaznaleźli się uczniowie z Raciła – SP w Raszczycach (opieborza, Krzyżanowic, Raszczyc,
kun: Weronika Filip)
Krowiarek, Pawłowa, Krzano- • oraz wyróżnienia: Kamila
wic, Nędzy oraz Pietrowic WielHuptaś (SP w Krzyżanowikich. Młodzi ludzie po raz kolejcach), Michalina Pitry (SP
ny udowodnili, że śpiew kolęd
nr 8 w Raciborzu), Dawid
i pastorałek nie jest przeżytMajnusz (SP w Pawłowie),
kiem. Po długiej naradzie jury
Aleksandra Aleksiejew i Paupostanowiło przyznać następulina Sciborski (SP w Pietrowicach Wielkich).
jące nagrody:
(opr. red.)
• I miejsce – Agata Fichna –

Chałupki » 10 lutego uczestnicy Klubu Odkrywców Języka Niemieckiego przy ZSO
w Chałupkach udali się wraz
z opiekunkami, panią Klaudia
Rusnarczyk i panią Marią Gołąbek, na wycieczkę do Raciborza.
Celem wycieczki było zwiedzanie redakcji niemieckojęzycznej Mittendrin. Uczniowie mieli
okazję poznać jak wygląda praca w redakcji oraz czym tak naprawdę zajmuje się dziennikarz.
Pani Anita Pendziałek oprowadziła naszych małych odkrywców po redakcji oraz sprawdziła umiejętności językowe uczniów, jednocześnie pokazując
jak wygląda poprawnie prze-

prowadzony wywiad. Uczniowie
na podstawie zebranych informacji mieli okazję sami przeprowadzić wywiad z koleżankami i kolegami, co sprawiło im
wiele frajdy! Uczniowie byli tak
zachwyceni pracą, że Klub Odkrywców postanowił nawiązać
współpracę z redakcją, a efekty
będzie można zobaczyć już niebawem! Uczniowie podziękowali pani Anicie Pendziałek za
ciekawą prezentację oraz upominki, które otrzymali od redakcji, po czym udali się na dalsze
zwiedzanie miasta Racibórz.
Tematem przewodnim był
szlak Josepha von Eichendorffa, znanego i cenionego poety

niemieckiego, pochodzącego
z Łubowic. Uczniowie będąc
w redakcji mieli okazję zobaczyć wiele pamiątek i symboli
związanych z wybitnym poetą.
Na koniec wycieczki uczniowie
udali się pod pomnik pisarza
i otrzymali krótką charakterystykę oraz wiersz autorstwa Josepha von Eichendorff.
Klaudia Rusnarczyk
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Uczniowie z Tworkowa na nartach
11 lutego 2016r. był wyjątkowym dniem dla uczniów I klasy
gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie.
W tym dniu wraz z 24. uczniami
ze Szkoły Podstawowej w Piszczu w ramach współpracy pomiędzy naszymi szkołami wyjechali na narty do Czech na stok
do Koprivne pod Pradziadem.
Dla większości naszych uczniów było to pierwsze spotkanie z nartami, które miało na celu „zaszczepienie” białym szaleństwem. Uczniowie wyjechali
pod opieką pana Piotra Jeziorskiego oraz wychowawczyni pani Danuty Janoch, która była
inicjatorem tego wyjazdu. Po
prawie 1,5-godzinnej jeździe
przyjechaliśmy na miejsce. Ku
miłemu zaskoczeniu, i pomimo
prawie wiosennej aury, zastaliśmy śnieg. Dopisała nam piękna
pogoda, nie było za zimo, prawie bezwietrznie- idealnie, zza
chmur od czasu do czasu pojawiało się słońce i czasami sypnęło delikatnie śniegiem. Gdy

Turniej szachowy
pierwsze miejsce zajął Rafał
Bulenda z ZSO w Tworkowie.

Chłopcy klasa I – III
szkoła podstawowa

1. Marek Grab SP 4 Racibórz
2. Mateusz Doniec SP 4 Racibórz
3. Paweł Jeziorski Piszcz

Chłopcy klasa IV – VI
szkoła podstawowa

wszyscy uczestnicy wypożyczyli sprzęt, uczniowie zostali
podzieleni na trzy grupy. Największą grupę stanowili uczniowie z partnerskiej szkoły, którzy
prawie wszyscy potrafili świetnie jeździć na nartach- więc oni
oraz 3 naszych narciarzy- Anita, Viktoria oraz Seweryn pod
okiem czeskich opiekunów
wybrali się na najdłuższą trasę. Drugą grupę stanowili ucz-

niowie, którzy już od pewnego
czasu jeżdżą, a ostatnia grupa
prawie 14 osób, ci którzy stali na
nartach pierwszy raz. To właśnie oni uważnie słuchali pana
Piotra Jeziorskiego, który był
instruktorem i pokazywał techniki zjazdowe. Po 2-godzinnych
ćwiczeniach i ta grupa wyjechała na stok i powoli zjeżdżała. Pod
koniec prawie wszyscy już zjeżdżali ze stoku, pomimo swoich
pierwszych kroków na nartach.
Dla niektórych tego szusowania było jeszcze za mało i nie
chcieli wracać do domu. Zmęczeni, ale zadowoleni wszyscy
wrócili bezpiecznie do swoich
domów, gdzie opowiadania było co niemiara. Wyjazd ten był
współfinansowany przez Urząd
Gminy w Piszczu. Dziękujemy.
Info: ZSO Tworków

1. Artur Pokorny SP 1 Racibórz Dziewczęta
2. Marcin Szymiczek SP 4 Ra- 1. Wiktoria Grab SP 4 Racibórz
cibórz
2. Julia Mazurkiewicz SP 2 Ra3. Grzegorz Wojtek ZSO Tworcibórz
ków
3. Sarah Malcharek ZSO Tworków

Chłopcy gimnazjum

1. Rafał Bulenda ZSO Tworków
Tworków » 5 lutego w sali 2. Michał Tlon ZSO Tworków
gimnastycznej ZSO w Tworko- 3. Jiri Placek Piszcz
wie odbył się VII Międzynarodowy Międzyszkolny Turniej
Szachowy. Turniej skierowany
był do uczniów gimnazjum oraz
uczniów szkół podstawowych.
W tym roku wzięło w nim udział
73 szachistów: z gminy Krzyżanowice (Tworków, Krzyżanowice, Chałupki), a poza tym młodzi
zawodnicy z Raciborza, Kornowaca, Zawady Książęcej, a nawet Jaworzyny Śląskiej oraz
szachiści z Piszcza. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim. Wszyscy zagrali 9 rund
po 10 minut na partię.
W klasyfikacji generalnej

LKS Tworków rocznik 2003
najlepszy w Świerklanach

CIEKAWE ZAJĘCIA

z preorientacji zawodowej
Bieńkowice » 18 stycznia uczniowie klasy III ZSO
w Bieńkowicach, wybrali się
na wycieczkę do warsztatu samochodowego Mechanika Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe, którego właścicielem jest
pan Wilhelm Fulneczek.
Braliśmy udział w zajęciach z zakresu preorientacji
zawodowej. Na miejscu usłyszeliśmy wiele ważnych dla
nas informacji na temat pracy mechanika samochodowego, niezbędnych kwalifikacji
oraz predyspozycji niezbędnych w tym zawodzie.
Dużym zainteresowaniem
cieszyła się maszyna do mieszania farb. Właściciel chętnie
odpowiadał na nasze pytania.
Usłyszeliśmy też wiele ciekawostek na temat konstrukcji
samochodów, odmian kolorów
i tendencji modowych we współczesnej motoryzacji.
Na koniec zostaliśmy poczęstowani słodyczami, co było dla
nas miłą niespodzianką.
Ogromne podziękowania

W niedzielę 7 lutego br. na zaproszenie Fortecy Świerklany
młodzi piłkarze LKS Tworków
zagrali w 3. edycji Turnieju o Puchar Wójta Gminy Świerklany.
W turnieju zmierzyło się 10 drużyn z rocznika 2003 i młodsi, podzielonych na dwie grupy.

Grupa A

• LKS Forteca Świerklany
• BTS Rekord Bielsko Biała
kierujemy w stronę pana Wil- • APN Knurów
helma Fulneczka za wspaniałą • LKS Tworków
prelekcję, cenne informacje na • LKS Czarni Gorzyce
temat zawodu mechanika samochodowego. Jesteśmy rów- Grupa B
nież wdzięczni pani Magdalenie • SRS Gwiazda Ruda Śląska
Klimie - doradcy zawodowemu • KS Naprzód Rydułtowy
w naszej szkole oraz pani Alicji
Stanek naszej wychowawczyni za taką propozycję zorganizowania zajęć z preorientacji
zawodowej.
Zuzanna Waliczek kl. III ZSO Bieńkowice

Górny rząd od lewej: bramkarz Michał Fulneczek, Szymon Sobierajewicz,
Paweł Grud, Kacper Mrozek, Kamil Staniczek, Kacper Kaczor, Tomasz Kabut.
Dolny rząd: Łukasz Paskuda, Nikodem Wolnik, i najmłodszy uczestnik Aron
Staś. Kierownik drużyny: Jacek Kabut, trener: Piotr Mucha

Najmłodszym zawodnikiem
Turnieju był Adam Zygar z ZSO
w Tworkowie.
(tb)

• MPK Odra Wodzisław Śląski
• RKP ROW Rybnik
• Kadra Podokręgu Rybnik
2004
W grupie grał każdy z każdym, po czym nastąpił półfinał
i finał.

Wyniki z Grupy A

• LKS Tworków- LKS Forteca
Świerklany 1:0
• LKS Tworków- LKS Czarni
Gorzyce 4:0
• LKS Tworków- BTS Rekord
Bielsko- Biała 3:0
• LKS Tworków- Knurów 0:1
Wygraliśmy swoją grupę
i w półfinale zagraliśmy z MPK
Odra Wodzisław Śląski z grupy B, wygrywając 2:0. W finale
znowu spotkaliśmy się z Knurowem, pokonując ich 2:0. Tym
samym zrobiliśmy wielką niespodziankę, bo na pewno nie
liczyliśmy na taki sukces.
Piotr Mucha.

SKRZATY WYGRAŁY
turniej w Czechach

Drużyna skrzatów LKS
Tworków z rocznika 2007 i młodsi wygrała 30 stycznia turniej
piłkarski w Szylerzowicach.
W turnieju grały dzieci z rocznika 2006 i młodsze. Miłą niespodzianą było wygranie tego
turnieju przez skrzaty z naszej
gminy, tym bardziej, że dzieci
pojechały jako rocznik młodszy.
W turnieju zagrało pięć drużyn. Nasze skrzaty w czterech

rozegranych meczach straciły tylko jedną bramkę.
LKS Tworków
wygrał z TJ Sokol Hać 2:0 i z TJ
Sokol Piszcz 3:1,
natomiast z drużyną TJ Sokol
Szylerzowice i drużyną CZ – PL
Team był bezbramkowy remis.
Piotr Mucha

Górny rząd od lewej: Dominik Kroczek, Arkadiusz Strzelczyk, Stuchły Wiktor,
Dominik Popela, Karol Kubiczek, Mateusz Madeja, trener Marek Besz. Dolny
rząd od lewej: Kacper Micharczyk, Oskar Panek, Jakub Kogut, Kevin Krzykała
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II HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

LKS Tworków
LKS Chałupki

Bogumin » Piłkarze gminy Krzyżanowie po raz drugi
rywalizowali w turnieju futsalowym. W niedzielę 21 lutego w sali sportowej BOSPOR
w Boguminie rozegrano II Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. W turnieju wzięło udział siedem drużyn z gminy Krzyżanowice:
Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Owsisz- trwały 2 razy po 12 minut,
cze, Tworków, Zabełków. Turniej a rywalizacja o zwycięstwo była
rozegrano systemem pucharo- niezwykle zacięta.
wym w dwóch grupach. Mecze
Z pierwszej grupy wyszły

drużyny LKS Owsiszcze
i LKS Tworków, natomiast
z drugiej LKS Krzyżanowice i LKS Chałupki.
W meczu o trzecie miejsce zwyciężył zespół z Owsiszcz, pokonując Krzyżanowice 4:3. O najwyższe
trofeum walczyły drużyny
LKS Chałupki i LKS Tworków. Mecz zakończył się 5:1
dla Chałupek.
W turnieju było dwóch najskuteczniejszych zawodników,
obaj strzelili po 5 bramek i obaj
to piłkarze z LKS Owsiszcze –

królami strzelców zostali Kamil • LKS Bieńkowice – LKS BoTlon i Patryk Buchcik. Dyplomy,
lesław 4:0
puchary oraz piłki wręczyli wójt • LKS Tworków – LKS Bolegminy Grzegorz Utracki i dyreksław 4:1
tor GZOKSiT Daria Wieczorek. • LKS Bieńkowice – LKS Owsiszcze 1:4
• LKS Tworków – LKS BieńWyniki meczów
kowice 5:2
grupowych
• LKS Bolesław – LKS OwGrupa I
• LKS Tworków – LKS Owsiszcze 0:3
siszcze 3:2

LKS Owsiszcze

LKS Krzyżanowice

LKS Bieńkowice

LKS Bolesław

Grupa II
• LKS Chałupki – LKS Zabełków 6:0
• LKS Krzyżanowice – LKS
Zabełków 10:0
• LKS Krzyżanowice – LKS
Chałupki 0:3
(tb)
Więcej zdjęć
na www.krzyzanowice.pl

LKS Zabełków
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Wiatr od wschodu Ósmy gołąb w Europie
– promocja książki Augusta Scholtisa
Krzyżanowice: W piątkowy
wieczór, 5 lutego, w restauracji
Staruszek w Krzyżanowicach
odbyło się spotkanie promujące
polską edycję książki „Ostwind”
Augusta Scholtisa. Przekład
„Wiatr od wschodu” został sporządzony przez Aloisa Smolorza,
brata uznanego śląskoznawcy,
śp. Michała Smolorza. Miejsce
promocji wybrano nieprzypadkowo, ponieważ autor książki
przez pewien okres pracował
w administracji dóbr księcia
Lichnowskiego z Krzyżanowic,
przed II wojną światową. Znawcy tematyki twierdzą również,
że w książce jest sporo ukrytych

odwołań do miejsc i ludzi w dawnych Krzyżanowicach i okolicy.
Książka jest uznawana za jedną z najwybitniejszych powieści
górnośląskich.
Wydarzenie spotkało się z zainteresowaniem nie tylko lokalnej społeczności ale i miłośników historii z bliższej i dalszej
okolicy (goście m.in. z Rybnika,
powiatu wodzisławskiego, a także z Czech). Przybyło ponad 50
osób, które wyrażały swe zadowolenie z przebiegu i atmosfery
spotkania.
W spotkaniu uczestniczył
także gościnnie nestor raciborskich historyków Paweł Newer-

la, który przybliżył sylwetkę autora książki, Augusta Scholtisa.
Czytano także fragmenty książki, a autor zajmująco opowiadał
o książce i powstawaniu tłumaczenia. Po wypowiedziach zgromadzonego audytorium kontynuowano dyskusję w kuluarach.
Spotkanie zorganizowali
Akademia Morawskich Wrót,
Ruch Autonomii Śląska, wydawnictwo Silesia Progress.
Książkę można kupić w księgarniach oraz na www.silesiaprogress.com.
(opr. red)

Wiatr od wschodu (w oryg. Ostwind) Augusta Scholtisa jest jedną z najwybitniejszych powieści górnośląskich. Wydana po raz pierwszy
w 1932 r., dopiero teraz doczekała się polskiego
tłumaczenia. A. Scholtis pochodził z Bolatic,
z Kraju Hulczyńskiego. Przez kilka lat był sekretarzem Karla Maxa Lichnowskiego. Z perspektywy świadka opisał rzeczywistość na
Górnym Śląsku w drugiej dekadzie XX wieku,
a więc w czasach poprzedzających Plebiscyt
na tych ziemiach. Nie brakuje także w książce
nawiązań do bratobójczych konfliktów z tego
okresu. Co interesujące – autor wykorzystał
do tego konwencję opowieści sowizdrzalskiej.
Rzekomy głupek, zwany Kaczmarkiem,
przygląda się otaczającej go rzeczywistości.
Próbuje ją zrozumieć, pojąć, dostosować się,
ale jego wysiłki są daremne. W wędrującym
Kaczmarku Scholtis nie oszczędza nikogo,
dostaje się każdemu: wiejskiej biedocie, polskim patriotom, niemieckim bogaczom, katolikom, żydom i protestantom. Ale jednocześnie, jak pisze Horst Bienek w Posłowiu:
„Książka Scholtisa jest gniewną litanią przeciwko bogatym magnatom, szowinistycznym
politykom, demagogicznym księżom i ideologicznym uwodzicielom – tu i tam. A równocześnie namiętną mową obrończą dla ubogich, wykorzystywanych małych ludzi, którzy
zawsze i wszędzie byli przegrani”.
Akcja tej powieści o górnośląskiej katastrofie dzieje się także na ziemi raciborskiej,
a ukazane w niej miejsca i miejscowości, postacie i osoby,
choć bezpośrednio nie nazwane, odnoszą się do konkretnych sytuacji i ludzi także na krzyżanowickiej ziemi.
Ostwind Augusta Scholtisa został wybrany do pierwszej dziesiątki śląskiego kanonu literackiego opracowanego przez kwartalnik „Fabryka Silesia”.

Gołąb pocztowy, płowy samczyk o numerze rodowym PL0147-15-978, wyhodowany w Rudyszwałdzie w gołębniku Marcina Nowaka zajął 8. miejsce
w klasie olimpijskiej standard
– młode na Spartakiadzie Gołębi Pocztowych w Bukareszcie.
Spartakiada odbyła się w dniach
27-31 stycznia w stolicy Rumunii,
wzięli w niej udział hodowcy gołębi z dwunastu państw.
Wcześniej gołąb zakwalifikował się do reprezentacji Polski
na Spartakiadę podczas 66. Wystawy Gołębi Pocztowych w Sos- niego, widziałem jak te gołębie
nowcu, zajmując tam drugie wracają z lotów, to mnie zainmiejsce.
teresowało. Dostałem od niego 20 sztuk młodych. Jak przyKGW: Jakie cechy biorą pod niosłem te gołębie, to dziadek
uwagę sędziowie, oceniając najpierw wybudował gołębnik,
gołębia w tej klasie?
a potem pomagał mi w hodowMarcin Nowak: Gołąb musi li. W gołębniku jest około 100
wylatać limit, na 5 lotów zdobyć gołębi. Do dzisiaj płynie w nich
3 konkursy. Poza tym ocenia- 60% krwi z tych 20 sztuk gołębi,
ny jest wygląd: ogólne wraże- które podarował mi Paweł Billy.
nie, kształt głowy, upierzenie, To od niego jest dziadek płoweprawidłowa budowa i propor- go gołębia, który zajął na Sparcje. W sumie mój gołąb zdobył takiadzie 8. miejsce.
91,66 punktu. W Sosnowcu 92,50.
KGW: To kosztowne hobby?
KGW: Co należy robić, aby
M.N.: Jest kosztowne jak
osiągnąć taki sukces?
każde inne hobby. I sporo czaM.N.: Hodowla gołębi pocz- su zajmuje. Wstaję przed piątą,
towych to nie jest taka prosta zanim pójdę do pracy wypuszsprawa. Aby osiągać sukces czam osobno samiczki, osobno
w hodowli i w lotach, trzeba samczyki. Latają po godzinie,
się napracować i coś na ten te- potem siadają na dachu, zawomat wiedzieć. Lotować zaczą- łam je i wszystkie wchodzą do
łem w 2004 roku, kiedy miałem gołębnika. Są tak nauczone. Do
20 lat. Czytam książki, czasopis- niedawna pomagał mi dziadek,
ma, zaglądam do Internetu. Ale ale ze względu na wiek, ma 81
przede wszystkim dużo dowie- lat, nie może tego robić. Teraz
działem się od moich starszych, pomaga mi mama.
doświadczonych kolegów. Dużo
Wieczorem tak samo puszpomogli mi Paweł Billy i Józef czam. Poza tym trenuję gołębie
Przybyła. Trzeba w to włożyć na loty. Raz w tygodniu wywożę
sporo wysiłku. Z niczego nic nie i wypuszczam. Od października
ma. Gołębie trzeba trenować, do marca gołębie są zamkniędbać o ich zdrowie, obserwować te w gołębniku ze względu na
jak się zachowują. Uczyłem się ptaki drapieżne, szczególnie
też na swoich błędach.
jastrzębie.
KGW: Kiedy zaczął się Pan interesować gołębiami pocztowymi, skąd takie hobby?
M.N.: Mój dziadek miał zawsze gołębie, ale to były takie
zwykłe gołębie. Głównie to Paweł Billy zachęcił mnie do hodowli i do lotów. Chodziłem do

KGW: 8 miejsce to duży sukces?
M.N.: Wystawa w Bukareszcie to mój największy sukces.
Mój gołąb zakwalifikował się
do reprezentacji Polski na wystawie w Sosnowcu w styczniu,
gdzie swoje gołębie prezen-

towali hodowcy z całej Polski,
z prawie 40-tu okręgów. Pierwszy raz dostał się na wystawę
ogólnopolską i od razu pojechał
na spartakiadę europejską i tam
zajął 8. miejsce w Europie. To
naprawdę wielki sukces. W naszej sekcji i oddziale w Raciborzu, jak do tej pory to najwyższe miejsce.
KGW: Co decyduje o tym, że
gołąb jest dobrym lotnikiem
lub nie? Geny po przodkach
czy trening?
M.N.: Jak się pracuje to efekty są. Należy się odpowiednio
przygotować do sezonu, ptaki
dostają witaminy, odbywają treningi. To już 12 lat prowadzę hodowlę i po własnych błędach widzę, co jest złe, a co dobre. Ważna jest też dobra linia – gołębie,
które podarował mi Paweł Billy,
to główna linia od nich pochodzi.
Dziadek gołębia, który był w Bukareszcie jeszcze żyje – jasnopłowy, jak u nas mówią jasny fal.
Super gołąb, za żadne pieniądze
go nie sprzedam. Od Andrzeja
Cimały też dobre gołębie kupiłem. Najlepszy mój gołąb w lotach gołębi młodych jest od niego – 5 lotów i 5 konkursów. Ósmy
w oddziale Racibórz. Ojciec od
niego matka moja – razem super się sprawdziło.
Ale przede wszystkim Pawłowi Billemu muszę podziękować
za ten materiał co mi dał przed
laty. I jeszcze szefowi muszę podziękować. Niekiedy spóźnię się
do roboty, czasem urlop muszę
wziąć na loty. Szef jest wyrozumiały, bo też miał gołębie.
tb

WIOSENNE HITY NA TALERZU
Wiosna jest jednym z najpiękniejszych okresów w całym roku. Wszystko budzi się do
życia, a my jesteśmy naładowani nową energią, bardziej pozytywnie patrzymy w przyszłość
i jesteśmy bardziej radośni. Często także jest to okres,
kiedy z pełną mocą walczymy
o zrealizowanie noworocznych
postanowień, szczególnie tych
związanych z zrzuceniem zbędnych kilogramów. Ta pora roku
jak najbardziej sprzyja zmianom nawyków żywieniowych,
ponieważ zaczynają być dostępne nowalijki – wiosenne owoce
i warzywa, które nadają diecie
zdrowy i lekki charakter.

Wiosenne warzywa

Częsty składnik kanapek
i sałatek, czerwona na zewnątrz
i biała w środku – rzodkiewka.
Idealna w roli przekąski. Jest
syta, a przy tym niskokaloryczna, więc można się nią zajadać
bez obaw, a dodatkowo dostarcza organizmowi cennych witamin z grupy B, witaminy C,
a także błonnika. Jej charakterystyczny, ostry smak sprawia, że smakuje dobrze niemal
w każdym wydaniu.
Kolejnym częstym gościem
w potrawach jest szczypiorek.
Specyficzny aromat i smak nadają mu związki siarki, które
mają właściwości prozdrowot-

ne. Szczypiorek przede wszystkim pobudza apetyt oraz ułatwia trawienie. Jest bogactwem
witamin – kwasu foliowego, witaminy C, witamin z grupy B,
a także składników mineralnych – potasu, sodu, wapnia
oraz magnezu.
W tym miejscu nie można
zapomnieć o marchewkach.
O tym warzywie można napisać
wiele, ponieważ ma szerokie zastosowanie w kuchni. Na pewno znajdą się w wiosennej zupie lub w surówkach. Dobrym
pomysłem jest przygotowanie
z nich świeżego soku, a nawet…
ciasta marchewkowego! Warzywo jest niskokaloryczne i za-

wiera cenny składnik – beta-karoten, który znany jest jako
prowitamina A. Ten składnik
odżywczy jest bardzo aktywny
biologicznie, m.in. wpływa na
wzrok, pobudza układ odpornościowy, ale także poprawia
stan skóry i opóźnia procesy
starzenia. Jest bardzo silnym
przeciwutleniaczem, a co za
tym idzie – może zapobiegać
rozwojowi chorób nowotworowych.
Rabarbar jest w Polsce powszechnie uprawiany i często
kojarzony z kompotami, czy ciastami. Dostarcza wielu składników mineralnych oraz witamin. Jest źródłem błonnika po-

Dietetyk kliniczny Aleksandra Brzeźniak

karmowego oraz antyoksydantów. Na jego spożycie muszą
uważać osoby, które chorują na
nerki oraz reumatyzm, ponieważ zawiera dużo szkodliwego
kwasu szczawiowego.

Wiosenne owoce

Choć na pierwsze wiosenne
owoce musimy jeszcze trochę
zaczekać, to można sobie wyobrazić, ile pyszności czeka na
nas w szczycie wiosennego sezonu. Mam na myśli truskawki, które przede wszystkim dostarczą nam witaminy C, która
nie tylko pozytywnie wpłynie na
odporność, ale także poprawi
stan skóry i wzmocni naczyn-

ka krwionośne. Pojawią się także czereśnie, które są bogate
w błonnik i flawonoidy, można
się nimi zajadać, ponieważ są
niskokaloryczne, jednak mogą
być ciężkostrawne. Warty polecenia jest także agrest, który
podobnie do innych owoców zawiera cenne dla naszego zdrowia składniki odżywcze.
Warzywno – owocowych
możliwości mamy naprawdę
dużo. Oprócz tych wymienionych, pojawią się także świeża
sałata, pomidory, koperek, pietruszka, czy cebula dymka, co
daje wiele możliwości do przyrządzenia zdrowych i lekkich
posiłków. Na zdrowie!
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Sięgając po marzenia
15 lutego Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
EFC rozpoczyna kolejną, szóstą
już rekrutację, do programu stypendialnego Marzenia o Nauce.
80 przyszłych stypendystów będzie uczyło się w najlepszych
polskich liceach, a ich rodziny
nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów.
W ciągu pięciu dotychczasowych edycji przez Marzenie
o Nauce przewinęło się ponad
400 stypendystów. Każdy pochodził z małej miejscowości,
był bardzo dobrym uczniem,
a ich rodziny należały do niezamożnej części społeczeństwa.
W tym roku Fundacja rozszerza obszar działań – szuka kandydatów we wszystkich miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Uznano, że niezamożne rodziny to nie tylko wsie,
ale także i mniejsze i średnie
miasta.
EFC została założona, przez
Andrzeja Czerneckiego, nieżyjącego już biznesmena i filantropa, który część zgromadzonego majątku przeznaczył
na powołanie fundacji. Głównym założeniem Marzenia
o Nauce jest wsparcie bardzo
zdolnych i pracowitych młodych ludzi, którzy bez pomocy
fundacji przepadliby w systemie oświaty, a ich potencjał zo-

Program Pomocy Dzieciom

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim
stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora
bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

stałby niewykorzystany. Fundacja zapewnia podopiecznym
wszystko to, czego potrzebują do nauki i funkcjonowania
w dużym mieście. Od podręczników, poprzez opłaty szkolne, pomoce naukowe, kursy
językowe, czesne w bursie, czy
bilety komunikacji miejskiej.
Zabieramy ich także na ferie
i wakacje. Stypendyści EFC
we wszystkich miastach wojewódzkich tworzą małe społeczności, ucząc się w wybranym
liceum i mieszkając w szkolnych bursach. Zazwyczaj jest
to grupa kilkunastu osób, a ich
podstawowym zadaniem jest
po prostu dobrze się uczyć.
Nad stypendystami czuwa
koordynator regionalny. Jest
on łącznikiem między stypendystami a fundacją, dba o to,
aby jego podopiecznym niczego nie brakowało. Trzeba pamiętać, że to są bardzo młodzi ludzie, mieszkający z dala

od swoich rodzinnych domów,
będący w innym otoczeniu, nowej szkole, gdzie poprzeczka
zawieszona jest bardzo wysoko. Ich ambicje zderzają się
z nieznanymi okolicznościami,
a moim zadaniem m.in. jest
przeprowadzić ich przez tę
zmianę w miarę bezboleśnie.
Nabór do programu Marzenie
o Nauce ruszył 15 lutego, kandydat musi pochodzić z miejscowości do 30 tys. mieszkańców,
na koniec I semestru w klasie 3
gimnazjum mieć średnią ocen
minimum 4,5 albo być laureatem
bądź finalistą przedmiotowego
konkursu kuratoryjnego lub
olimpiady, a w rodzinie kandydata dochód na jedną osobę nie
może przekraczać 900 zł. netto
miesięcznie. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.efc.edu.
pl, należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie 31 marca.
Więcej informacje na stronie internetowej Fundacji EFC.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają
osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować
wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w
jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o
przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne
dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie
zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do
weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na
okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium)
nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w
ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do
trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków
mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.
Wnioski przyjmujemy do dnia 20.03.2016 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w
trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Klub Skata Sportowego

„KROJC” KRZYŻANOWICE
AKTUALNA KLASYFIKACJA
L.p. IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PUNKTY DUŻE

PUNKTY MAŁE

1

Darda Jarosław

Zabełków

216

16304

2

Adamczyk Andrzej

Bojanów

174

14170

3

Mokrosz Bernard

Krzyżanowice

150

13975

4

Konieczny Ernest

Chałupki

146

12618

5

Żak Józef

Wodzisław Śląski

106

12619

6

Bortel Andrzej

Krzanowice

81

12365

7

Strzelczyk Edward

Krzyżanowice

75

10708

8

Cwik Rudolf

Tworków

72

11637

9

Cwik Gerhard

Bieńkowice

72

10318

10

Reguła Jan

Chałupki

61

10516

11

Siódmok Zbigniew

Bojanów

61

10068

12

Konsek Andrzej

Nieboczowy

39

8647

13

Cimała Krystian

Tworków

32

5871

14

Kupiec Józef

Chałupki

26

5399

15

Tumulka Henryk

Bojanów

25

5196

16

Pendziałek Maksymilian Bieńkowice

25

5156

17

Gruszka Ireneusz

Nieboczowy

22

4738

18

Kampka Krystian

Nieboczowy

18

3764

19

Papior Stefan

Krzyżanowice

14

5261

20

Ehrentraut Henryk

Tworków

8

4634

21

Janoszek Dawid

Racibórz

8

2651

22

Szulik Dawid

Zabełków

5

3281

23

Kuc Andrzej

Bojanów

1

1076

24

Solich Paweł

Nieboczowy

x

545
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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
Saga, staroskandynawskie dzieło epickie o legendarnych
lub historycznych bohaterach i wybitnych rodach. Współcześnie sagą nazywa się obszerne utwory epickie, głównie
opisujące dzieje rodziny. Na luty pragniemy zaproponować
naszym Czytelnikom kilka pozycji z tego gatunku i mamy nadzieję, że spodobają się czytającym. Zapraszamy do bibliotek.

półki

PĄKI LODOWYCH RÓŻ – ZBIGNIEW ZBOROWSKI

Jak wiele nienawiści tkwi w człowieku? Ile zła jest w stanie wyrządzić drugiej
osobie? Odpowiedź może wstrząsnąć niejednym z nas. Wojna jest swoistym
testem człowieczeństwa. Zbiera swoje żniwo nie tylko w postaci ofiar śmiertelnych, ale także w postaci pokiereszowanych psychicznie ludzi, którzy już
nigdy nie będą w stanie zapomnieć o swoich przeżyciach. Można się pokusić
o stwierdzenie, że wojna nie kończy się nigdy. Anna i Bartek – bohaterowie
znani nam z poprzedniej części sagi autorstwa Zborowskiego – znów muszą
zmierzyć się z przeszłością. Ona, w dziewiątym miesiącu ciąży przeżywa rozterki typowe dla tego czasu. On – zamiast służyć jej wsparciem myśli tylko
o ucieczce. Przeszłość daje znać o sobie ze zdwojoną siłą. Dawne obawy odżywają. Co będzie jeśli
znów zawiedzie? Jeśli nie sprosta wyzwaniom, które stawia przed nim życie? Czego tak bardzo
boi się Bartek? Aby to zrozumieć musimy cofnąć się w czasie i poznać historię jego babci Natalii.

UKRAIŃSKI KOCHANEK – STANISŁAW SROKOWSKI

Obraz Kresów przed i w czasie II wojny światowej, wielki głód na Ukrainie,
wywózki na Syberię, okrutne zbrodnie Niemców, Sowietów i Ukraińców są
tu opisane z pełnym realizmem. Książka choć w dużej części jest powieścią
fikcyjną, świetnie obrazuje działalność banderowskich band Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz ich metody "pozbywania się" Polaków. Z drugiej jednak
strony przepięknie opisany jest tutaj przedwojenny pełen bogatego życia kulturalnego Lwów. Jest to także powieść o pięknej choć trudnej w owych czasach miłości polskiej dziewczyny i ukraińskiego chłopca. Wielka i tragiczna
miłość ujawnia sens ludzkiej egzystencji w poszukiwaniu prawdy w podzielonym świecie.

Myśl
Jeśli zamkniesz drzwi przed wszelkim błędem,
prawda pozostanie za drzwiami.
Rabindranath Tagore

Uśmiechnij się
Przyjaciółki plotkują na temat swoich mężów.
- Mój mąż jest straszliwie skąpy – skarży się jedna.
- A mój – chwali się druga – daje mi wszystko, czego tylko zapragnę.
- Widocznie za mało pragniesz…


Przychodzi babcia do urzędu skarbowego, złożyć PIT.
Urzędniczka sprawdza i mówi: Właściwie wszystko jest dobrze tylko brakuje pani podpisu.
- Ale jak ja mam się podpisać?
- No tak jak się pani zawsze podpisuje.
Babcia bierze długopis i pisze: Całuję was gorąco babcia Aniela.


- Byłeś u Zeflika na ślubie? - pyta Masztalski Ecika.
- Nie, ślubu nie było i nie bydzie.
- A to czamu?
- Bo pan młody przysłoł pannie młodej zwolnienie lekarskie i ona bardzo sie zeźliła.
- To co, już mu chorować nie wolno?
- Nie, tego nie powiedziołech. Ale on mioł na tym zwolnieniu podkreślone, że może chodzić.


Matka maluchów zwierza się sąsiadce: Pani wie, moje dzieci przestały pytać, skąd się
wzięły i odpowiadać na pytanie dokąd idą...

ZDRADA – STANISŁAW SROKOWSKI

Autor nie szczędzi naturalistycznych opisów wyszukanych sposobów mordowania przez siepaczy z UPA bezbronnej ludności polskiej. Epatuje makabrycznymi obrazami, jakby chciał tą metodą dotrzeć do najgłębszych pokładów
wrażliwości i tam odcisnąć je na zawsze. Wiele miejsca poświęca okrutnemu losowi Żydów i Ormian. Oddaje sprawiedliwość tym z Ukraińców, którzy
w obliczu zagłady Polaków mieli odwagę stanąć po ich stronie. Podczas lektury „Zdrady” rodzą się pytania o człowieczeństwo, siłę nienawiści, granice
okrucieństwa i sens zadawanego cierpienia. Czytelnikowi nie pozostawia
się złudzeń – morze wylanej krwi na nic się zda, ból pozostanie tylko bólem,
poświęcenie nie okupi niczego poza honorem. Pozostaje wiara, że ofiara nie będzie zapomniana. I po to powstała ta książka. Ku pamięci i ku przestrodze. Żądzę odwetu we współczesnych
politycznych warunkach należy przekuć w cześć dla pomordowanych.

ŚLEPCY IDĄ DO NIEBA – STANISŁAW SROKOWSKI

Tom III trylogii ukraińskiej „Ślepcy idą do nieba”, to historia człowieka, przeciwko któremu sprzysiągł się cały świat, ludzie i los. Pisarz z ogromną pasją
i determinacją podąża śladami wolności i prawdy. Książka ta pozwala lepiej
zrozumieć historię Kresów. Z doskonałym wyczuciem smaku autor ocala to,
co wydawało się raz na zawsze utracone. Polskie Kresy jawią się w nowym, odkrywczym świetle. Dzieło niezwykłe i wartościowe dla wrażliwego czytelnika.


Młody tata pcha wózek z dzieckiem, które wydziera się w niebogłosy. Ojciec, kołysząc
wózek, szepcze: Kaziu, uspokój się! Kaziu, uspokój się!
- Ma pan wiele cierpliwości - mówi przechodząca obok babcia.
- A jaki piękny bobas i jakie piękne ma imię - Kazimierz!
- Chłopak ma na imię Oleś, a Kazimierz to ja...


- Je, mama! - woła synek w tramwaju - patrz, jako grubo baba! Ona brzuch mo aże po
kolana...
Żelozkowa dała synkowi w pysk, chwyciła go za rękę i zawstydzona wysiadła z tramwaju.
- Nie możesz mi takiej gańby robić - upomina syna - O czymś takim możemy se przeca
w doma pogodać.
Jadą znowu tramwajem i znowu ta gruba baba stoi, a synek Żelozkowej przyuważył ją i
wrzeszczy: Mama! A o tej grubej babie to my se w doma pogodomy, nie?



DZIEDZICTWO – KRYSTYNA JANUSZEWSKA

To niesamowita saga rodzinna, oparta na wspomnieniach
bliskich Autorki, Krystyny Januszewskiej z domu Kuśmierczyk. Opowiada
o losach rodziny Kuśmierczyków, od początków XX wieku do czasów współczesnych. Historia jest niezwykła, jak niezwykli są ludzie, o których opowiada
ta książka. Początki lat 1900. Kielecczyzna, Kuśmierczykowie – zwykła rodzina
jakich wiele, nie za bogata, ani nie za biedna. Mała chata, obejście, pole i praca od świtu do nocy. Mamy śluby i narodziny, choroby i zgony. Ciężkie życie
rolników w trudnych czasach. Jednak widać pracowitość, uczciwość i miłość
w ich relacjach wzajemnych. Raz na wozie, raz pod wozem, ale zawsze razem. Życie nie raz ich doświadczało, ale zawsze podnosili się i szli do przodu. Opowieść sprzed
lat przeplata się z czasami współczesnymi, kiedy powstają zapiski i książki ze wspomnieniami
braci Kuśmierczyków, potomków rodziny.

Dziadek idzie na zakupy. - Kup chleb i masło - mówi babcia, dwie rzeczy, nie zapomnij,
dwie rzeczy. Wraca dziadek po jakimś czasie i oddaje babce siatkę z zakupami. Ta wyciąga z siatki puszkę farby i do dziadka: A gdzie pędzel sklerotyku, mówiłam wyraźnie
dwie rzeczy...

TRZY ODBICIA W LUSTRZE – ZBIGNIEW ZBOROWSKI

Klątwa, przekleństwo rzucone w szale złości kładzie się się mrocznym cieniem na życiu trzech kobiet: Zosi, która śmiała odrzucić uczucie syna Grubej
Saby, jej córki Wandy oraz wnuczki Ani. Historia bohaterek rozpoczyna się
w sierpniu 1939 roku, kończy współcześnie w 2014. Mamy więc okazję wraz
z losami pań Czeplińskich śledzić ważne wydarzenia i uwarunkowania polityczne naszego kraju. Pierwsza historia, początkowo wyglądająca na bardzo
naiwną i sentymentalną,szybko przeradza się we wstrząsający opis czasu
wojny. Autor niezwykle sugestywnie przedstawił losy Zosi i jej córki w czasie powstania warszawskiego. Część poświęcona Wandzie bardzo przygnębia. Ukazuje jaki wpływ na ludzką psychikę i zachowania mają traumatyczne
przeżycia z dzieciństwa, niedobre relacje z matką, ślepa wiara w ideologię.
Trzecia część,skupiona wokół Ani, troszeczkę, ale tylko troszeczkę ociera się
o niezbyt skomplikowaną historyjkę miłosną.
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