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Tworków » Kiermasz Wielkanocny w Tworkowie to
prawdziwy „festiwal smaków”. Na barwnych, pięknie
udekorowanych stołach wielkanocnych wspaniale
prezentowały się regionalne specjały przyrządzane
według tradycyjnych przepisów lub nowe potrawy,
które stanowią urozmaicenie świątecznego menu.
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Warunki nabywania prawa do
świadczenia wychowawczego
oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa Ustawa o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci z dnia
11 lutego 2016r. (Dz. U. poz. 195).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze
przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia
wychowawczego
przysługuje:

1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących
Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu
społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 127 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650,
z późn. zm.2), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu
z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują
z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy
uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres
nieprzekraczający sześciu
miesięcy, obywateli państw
trzecich przyjętych w celu
podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie
wizy.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości
500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. W przypadku
urodzenia dziecka, ukończenia
przez dziecko 18. roku życia lub
w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, ży-
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jących w separacji lub żyjących
w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala
się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni
kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży
się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie
przysługuje. Kwotę świadczenia
wychowawczego przysługującą
za niepełny miesiąc zaokrągla
się do 10 groszy w górę.
Świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne,
świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo
opiekuna prawnego dziecka.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego.
W przypadku, gdy osoba
ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:
1. oświadczenia dokumentują-

ce wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art.
30c, art. 30e i art. 30f ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 361, z późn. zm.) każdego
członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa
rolnego - wzór oświadczeń
w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4
do rozporządzenia w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych
przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek
na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek
na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek
i podatku; (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej
sprawie określa Załącznik nr

3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
3) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich
utratę lub uzyskanie oraz ich
wysokość.
Ważne: Wyżej wymienionych
dokumentów nie załącza osoba,
która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (patrz
art. 13 ust. 17 ustawy).
Ważne: Pierwszy okres, na
który ustalane jest prawo do
świadczenia wychowawczego,
rozpoczyna się 1 kwietnia 2016
r. i kończy się dnia 30 września
2017 r. W przypadku ustalania
prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres,
rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę
ustalenia prawa do świadczenia
wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie
o tego, czy na pierwsze dziecko,
czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub
oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka ad-

opcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub
separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna
prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do
przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Postępowanie w sprawie
Programu 500+ na terenie naszej Gminy będzie realizował
Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzyżanowice z/s w Tworkowie.
Druki wniosków będą do
pobrania od 18 marca 2016r.:
w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie, Urzędzie Gminy oraz
w placówkach oświatowych na
terenie naszej Gminy tj. szkołach i przedszkolach.
Wnioski będzie można składać w OPS od 1 kwietnia 2016r.
W okresie od 1 kwietnia
2016r. do 30 czerwca 2016r. zostanie wydłużony czas pracy
Ośrodka tj. od 7.00 do 18.00.
Wszelkich informacji dotyczących „Programu 500+”
udziela Ośrodek Pomocy
Społecznej Krzyżanowice z/s
w Tworkowie. Tel. Kontaktowy: 32 419 63 00.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
zostanie wydłużony czas pracy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie
tj. od 7.00 do 18.00.
Dodatkowe miejsca i terminy przyjmowania wniosków
programu Rodzina 500+ w miesiącu kwietniu 2016 r.
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17.00-19.00
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Rozliczamy PIT
1 kwietnia 2016 roku (piątek) w godz. 12.00-14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Krzyżanowice, będzie można skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Raciborzu w zakresie załatwiania spraw związanych z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego za 2015 rok (wydawanie
formularzy, przyjmowanie zeznań, oraz udzielanie informacji podatkowej).

Informuje się mieszkańców
gminy Krzyżanowice,
iż w dniu 25 marca 2016 roku (Wielki Piątek)
Urząd Gminy, GZOKSiT, OPS

BĘDĄ NIECZYNNE
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Babki, mazurki, pisanki...
W Niedzielę Palmową w Centrum Kultury w Tworkowie swój
kunszt kulinarny pokazały koła
gospodyń wiejskich z Bolesławia, Nowej Wioski, Krzyżanowic,
Tworkowa i Roszkowa.
Jak co roku można było także
nabyć ozdoby świąteczne wykonanie przez dzieci w świetlicach
wiejskich. Podczas kiermaszu
rozstrzygnięto konkursy na najsmaczniejszy mazurek wielkanocny oraz najładniejszą kroszonkę. Imprezę uatrakcyjnił
koncert Gminnej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Krzysztofa
Fulneczka oraz występy dzieci

z Tworkowa, które zaprezentowały wierszyki w gwarze śląskiej.
Świąteczne życzenia złożyli
mieszkańcom gminy dyrektor
GZOKSiT Daria Wieczorek oraz
wójt gminy Grzegorz Utracki.

tywowania w naszym regionie.
Poza tym to rozrywka i dobra
zabawa, okazja do spotkań towarzyskich i niedzielny wypoczynek dla całych rodzin.
(tb)

Organizowane przez Gminny
Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki kiermasze, to dosko- więcej zdjęć
nała okazja do zaprezentowania na www.krzyzanowice.pl
bogatej tradycji i zwyczajów ludowych oraz sposobu ich kul-

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ PLANOWANYCH
W GMINIE KRZYŻANOWICE
Data

Nazwa imprezy

Miejsce

28.03.2016

Wielkanocna Procesja Konna

Bieńkowice

21-22.04.2016

Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych
Centrum Kultury w Tworkowie
pod patronatem Starosty Raciborskiego

24.04.2016

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego

Zbiornik 623 ROGAL

28-29.04.2016

Przegląd Młodych Talentów

Centrum Kultury w Tworkowie

27.04.2016

Festiwal Pozytywnych Wartości

ZSO Bieńkowice

30.04.2016

Turniej Skata- Zawody Grand Prix OkręKrzyżanowice
gu o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice

30.04.-01.05.2016

Festyn Strażacki

Owsiszcze

01.05.2016

Wiosenny Rajd Rowerowy

Gmina Krzyżanowice

4 » Wydarzenia i aktualności »

Marzec 2016 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

StartUp w Gminie Krzyżanowice – trzecia edycja

Młodzież z gminy Krzyżanowice, Raciborza oraz powiatowych
Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wzięła udział
w StartUp Camp w Krakowie
Grupa trzydziestu młodych
mieszkańców gminy Krzyżanowice, pięcioro wyróżniających się gimnazjalistów z Raciborza oraz uczniowie raciborskich CKZiU spędziło weekend
3-4 marca w Krakowie na StartUp Camp. Program obejmował wizytę w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych
oraz warsztaty Virtual StartUp.
To już trzeci projekt startupowy organizowany przez Gminę
Krzyżanowice. - Każdy jest inny,
wprowadza nowe treści i innowacje, uwzględnia doświadczenia z dwóch poprzednich edycji.
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu istotnie wzmacniamy
kompetencje naszej młodzieży,
dając im narzędzia ułatwiające wejście do świata przedsię-

biorczości. Liczymy, że część
z naszych młodych mieszkańców zechce postawić pierwsze
kroki w biznesie i to w swojej
rodzinnej gminie. To będzie dla
nas wartość dodana. Mamy już
przykłady pomysłów, które narodziły się w poprzednich edycjach i zostały wdrożone w życie - przekonuje wójt Grzegorz
Utracki.
W tym roku osiągnięcia Gminy Krzyżanowice zauważyły
Miasto Racibórz oraz Powiat
Raciborski. Miasto Racibórz
chce wdrożyć edukację startupową dla swoich uczniów. - Zdecydowaliśmy więc skorzystać
z doświadczeń i sondażowo
wysłać naszych uczniów - mówi prezydent Mirosław Lenk.
Pięcioro uczniów wysłał Powiat Raciborski. Dwie uczennice reprezentowały CKZiU
nr 1 (Budowlanka, Ekonomik,
ZSZ), trzech uczniów CKZiU
nr 2 (Mechanik).

4 marca grupa zwiedziła
(case study) otwarty raptem
trzy miesiące temu Małopolski Park Technologii Informacyjnych, zarządzany przez Krakowski Park Technologiczny
(KPT). Tu niespodzianka - raciborzan oprowadzał Dariusz
Bembenek, absolwent naszego
Zespołu Szkół Mechanicznych,
później Wyższej Szkoły Europej-

Realizacja Programu

niskiej emisji w gminie Krzyżanowice
Gmina Krzyżanowice od wielu lat realizuje Program niskiej
emisji, polegający na wymianie
kotłów tradycyjnych na ekologiczne oraz montażu instalacji
solarnych. Realizacja tego Programu wiąże się ściśle z możliwością pozyskania dotacji na
realizację tych zadań. Z dotacji
chętnie korzystają mieszkańcy
naszej gminy. Dofinansowanie
przedstawia się następująco:
wymiana pieca 9.000 zł, montaż
instalacji solarnej 6.000 zł.
Środki na dotację pochodzą zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie
pożyczki, która jest w części
umarzalna po spłaceniu 50%
pożyczki, jak i z budżetu gminy- środki pochodzące z opłat
za korzystanie ze środowiska.
Dotychczas dokonano wymiany prawie 300 kotłów i zamontowano prawie 190 instalacji
solarnych. Ogólny koszt to
prawie 6 mln zł, z tego pozyskano środki z WFOŚ w kwocie ponad 2,5 mln zł. Sami
mieszkańcy wydatkowali na
ten cel około 1 mln zł, natomiast budżet gminy wydatko-

wał na ten cel około 2,5 mln zł.
Widząc zainteresowanie
mieszkańców władze gminy
w ostatnich latach zwiększyły
środki na te zadania na poziomie jaki jest możliwy do zbilansowania budżetu i zaspokojenia
zainteresowania mieszkańców.
Praktycznie od IV kwartału ubiegłego roku obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców wymianą
kotłów. Prawdopodobnie trend
ten nastąpił w wyniku medialnej
kampanii dotyczącej tzw. ustawy smogowej. Mając na względzie wzrost liczby składanych
wniosków władze gminy postanowiły zwiększyć liczbę kotłów
do wymiany i na chwilę obecna planuje się wymianę 80 kotłów oraz montaż 10 instalacji
solarnych.
Cały czas obserwujemy możliwości pozyskania środków, aby
umożliwić mieszkańcom korzystanie z dotacji na Odnawialne
Źródła Ciepła, czyli tzw. fotowoltaikę, na takim poziomie dofinansowania, z którego chętnie
korzystaliby mieszkańcy. Taki
wniosek został już złożony w roku ubiegłym, ale niestety gmina
Krzyżanowice ma zbyt wysokie

wskaźniki dochodowe, a zbyt niski poziom środków w Urzędzie
Marszałkowskim uniemożliwiły pozyskanie tego dofinansowania. W dalszym ciągu jednak
poszukujemy nowych możliwości na realizację tego zadania.
Jak pojawią się korzystne dofinansowania do OZE (Odnawialne Źródła Energii) pozyskamy
środki, aby umożliwić mieszkańcom montaż urządzeń fotowoltaicznych w połączeniu np.
z pompami ciepła.
Niska emisja to nie tylko realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach
jednorodzinnych, ale również
szereg inwestycji w obiektach
użyteczności publicznej. Termomodernizacje obiektów publicznych (przy udziale środków zewnętrznych – głównie WFOŚ):
budynek Urzędu Gminy, ZSO
Krzyżanowice, Przedszkole
Tworków, Przedszkole, Ośrodek Zdrowia, remiza OSP Chałupki, Przedszkole i remiza OSP
w Bieńkowicach, Ośrodek Zdrowia Tworków, Ośrodek Zdrowia
Krzyżanowice.
W nowej perspektywie finansowej planujemy kolejne termomodernizacje: ZSO Bieńkowice,

skiej w Krakowie, dziś koordynator projektów w KPT.
Wspomniany Małopolski
Park Technologii Informacyjnych to 12 tys. metrów kwadratowych powierzchni - nowoczesne miejsce w krakowskim ekosystemie innowacji. Daje dostęp
do laboratoriów multimedialnych, showroomu oraz data center. To centrum wymiany tech-

ZSO Tworków, ZSO Chałupki,
SP Zabełków, ZSP Owsiszcze,
Przedszkole Zabełków, Przedszkole Nowa Wioska, budynek
GZOKSiT Tworków, Przedszkole Roszków.
Realizacja uzależniona jest
od możliwości pozyskania dofinansowania.
Na koniec należy wspomnieć
o ustawie tzw. „antysmogowej”.
Według jej zapisów Marszałek
Województwa jest zobowiązany
do podjęcia stosownych decyzji,
mających na celu ograniczenie
niskiej emisji. Na chwilę obecną
Marszałek Województwa Śląskiego jest na etapie wypracowania odpowiedniego modelu
działania, mającego na celu
skuteczne ograniczenie niskiej
emisji dla poprawy środowiska.
Oczywiście na etapie uzgodnień
posiłkuje się opiniami samorządów, które stoją w większości
na stanowisku, aby w naszym
województwie nie było całkowitego zakazu spalania węgla,
ale by węgiel był odpowiedniej
jakości i spalanie następowało
w odpowiednich urządzeniach
(piecach), gwarantujących minimalizowanie emisji spalin. Jakie
ostatecznie będzie stanowisko
Marszałka na dzień dzisiejszy
trudno powiedzieć. Jedno można stwierdzić, że gmina Krzyżanowice wiele już zrobiła w kierunku ograniczenia niskiej emisji i wiele jeszcze planuje dla
dobra środowiska i mieszkańców gminy.
(wk)

nologicznego know-how. Działają tu fundusze kapitałowe typu
seed i venture.
Piątkowe popołudnie i sobota to czas na kilkunastogodzinne warsztaty Virtual StartUp
połączone z treningiem personalnym. Miejsce: hotel Matejko w sąsiedztwie Bramy Floriańskiej. Warsztaty przeprowadzili doświadczeni trenerzy
z warszawskiej StartUp Academy - Tomasz Jabłoński i Damian Strzelczyk, treningiem zaś
zajęła się Monika Chochla, psycholog i coach, w latach 20112014 koordynatorka systemu
szkoleniowego projektu Szlachetna Paczka (objął 10 tys. wolontariuszy). Uczniowie CKZiU
pracowali wspólnie z koleżankami i kolegami z gminy Krzyżanowice oraz z raciborskich
gimnazjów.
Celem wydarzenia było zapoznanie uczestniczącej młodzieży z najnowszymi metodami realizacji projektów biznesowych od fazy pomysłu do finansowania. Podczas warsztatów
uczestnicy dowiedzieli się jak
przetestować potencjał pomysłu zgodnie z metodą Lean
StartUp tworząc prototyp i nie
posiadając na ten cel budżetu. Otrzymali wskazówki i narzędzia służące do weryfikacji,
czy tworzony produkt zainteresuje potencjalnych nabywców. Uczestnicy pracując w zespołach zaprojektowali prototypy powstającego rozwiązania: makietę aplikacji, stronę

internetową, a także ofertę dla
klientów.
Zadaniem każdego startupowca jest zbudowanie rentownego, powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego dla
swojego pomysłu. Startupy nie
powinny tracić czasu na pisanie
biznesplanu, ale korzystać z dynamicznych form planowania biznesowego takich jak Business
Model Canvas, który pozwala
zbudować strategię biznesową
na jednej kartce papieru. W trakcie warsztatów poszczególne
zespoły skonstruowały szablon
modelu biznesowego dla swoich
pomysłów. Uczestnicy zaprezentowali powstałe modele przed
trenerami i otrzymali wartościowe wskazówki jak mogą udoskonalić swoją strategię biznesową.
W ramach StartUp Camp wykreowanych zostało 9 pomysłów na
biznes. Uczestnicy przez 2 dni
pracowali z pełnym zaangażowaniem, aby pomysł przekształcić
w MVP (minimalnie satysfakcjonujący produkt), który pozwala
zbadać zainteresowanie ofertą
oraz otrzymać informację zwrotną od przyszłych klientów nowopowstającego rozwiązania.
Po intensywnych szkoleniach
był też czas na rozrywkę - wyjazd do Parku Wodnego Kraków,
wyjście do Krakowskiego Centrum Kinowego ARS czy zwiedzanie zabytków historycznej
stolicy Polski. Moderatorem
StartUp Camp był Grzegorz
Wawoczny.
Info: waw

Remonty i inwestycje w gminie
Przyszła wiosna, więc ruszyły prace remontowe i inwestycje
w naszej gminie. Obecnie trwają procedury wyboru wykonawców na zadania zaplanowane
w budżecie do realizacji w 2016
r. Ogłoszono przetargi nieograniczone, zgodnie z ustawą PZP
na zadania-inwestycje.
Przebudowa boiska sportowego, kortu tenisowego, bieżni i skoczni do skoku w dal przy
ZSO w Bieńkowicach – do dnia
otwarcia ofert, które odbyło się
w dniu 15.02.2016 r., złożono 14
ofert, które są obecnie rozpatrywane. W ramach zadania planuje się wykonać: boisko wielofunkcyjne (dł. 32,00 m; szer.
17,00 m) o nawierzchni syntetycznej; kort tenisowy (dł. 34,70
m; szer. 17,10 m) o nawierzchni
syntetycznej; bieżnię (dł. 67,50
m; szer. 5,05 m) o nawierzchni
syntetycznej; skocznię (dł. 34,50

m; szer. 2,90 m) o nawierzchni
syntetycznej.
Przebudowa ul. Poprzecznej
w Roszkowie – otwarcie ofert
odbyło się w dniu 01.03.2016 r.
Oferty złożyło dziewięciu wykonawców, obecnie są one rozpatrywane. W ramach zadania planuje się wykonać: drogę długości ok. 167 m, o nawierzchni asfaltowej, wjazdy z kostki brukowej
oraz remont odwodnienia;
Przebudowa ul. Powstańców
Śląskich wraz z Placem Warszawskim w Chałupkach – otwarcie ofert odbyło się w dniu
16.03.2016 r. W ramach zadania
planuje się wykonać: drogę Powstańców Śl. - długości około 334
m o nawierzchni asfaltowej oraz
drogę na Pl. Warszawskim o nawierzchni z kostki brukowej, remont odwodnienia i przebudowę
chodników oraz zjazdów.
(zk)
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Na sesji radni debatowali o rolnictwie i scalaniu gruntów
Rolnictwo na terenie
gminy Krzyżanowice

Gmina o ogólnej powierzchni 6.961 hektarów posiada grunty: użytki rolne 5.532 ha, w tym
grunty rolne – 4.910 ha, łąki –
473 ha, pastwiska – 99 ha, sady
– 50 ha. Pozostałe grunty to lasy
i grunty leśne – 253 ha, grunty
pod wodami – 495 ha, nieużytki
– 49 ha, pozostałe – 642 ha.
Powyższa statystyka jest oparta na danych Starostwa Powiatowego, które nie obejmują zmian związanych z budową
zbiornika Racibórz. Wiadomo
jednak, że zbiornik ten będzie
zajmował około 867 hektarów
gruntów na terenie naszej
gminy w poszczególnych sołectwach: Krzyżanowice – 33 ha,
Tworków – 483 ha, Bieńkowice
– 351 ha.
Teren ten w dużej mierze pozostanie wyłączony z produkcji
rolnej, a więc obniżeniu ulegnie
przychód z podatku rolnego. Do
tego wyłączone z produkcji będą również wszystkie tereny po
eksploatacji żwiru pokryte wodami. Pozostała niewielka część
gruntów w czaszy, czyli szacunkowo około 150 ha, może być nadal wykorzystywana rolniczo.
Będą to dzierżawy z RZGW, a ryzyko związane z ewentualnym
zalaniem gruntów ponosić będzie rolnik.
Bardzo dobre gleby – przewaga klasy IIIa i II – stanowią
o charakterze gminy oraz o sposobie zagospodarowania gruntów. Dobra ziemia prowadzona
w odpowiedniej kulturze rolnej
to gwarancja dobrych plonów
i co za tym idzie dobra dochodowość funkcjonujących gospodarstw rolnych.
Według ewidencji podatkowej
gminy, w 2015 roku zarejestrowanych było 955 gospodarstw
rolnych, które gospodarują na
powierzchni 3.473,53 ha, co daje
średnią statystyczną gospodarstwa na poziomie 3,64 ha.
Dane dotyczące sektora gospodarstw indywidualnych nie
odzwierciedlają aktualnego stanu. Wiadomym jest, że około 200
rolników składa wnioski na dopłaty obszarowe do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Co nie znaczy jednak,
że mamy tyle gospodarstw rolnych. Gospodarstw, które utrzymują się i żyją z pracy na roli
jest tylko kilkanaście w gminie.
Są to gospodarstwa wysokotowarowe o powierzchniach przekraczających kilkadziesiąt hektarów, a nawet gospodarstwa
ponad 100-hektarowe.

Od lat na terenie naszej gminy dominują zasiewy zbóż, następnie kukurydza, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki. Coraz
większy areał obsiewany jest
kukurydzą i rzepakiem. Tendencję zwyżkową obserwujemy również w przypadku zasiewów ziemniaków, szczególnie
ziemniaka wczesnego.
Opłacalność produkcji roślinnej powoduje, że rolnicy inwestują w nowoczesny sprzęt.
W tym aspekcie nasi rolnicy stanowią czołówkę nie tylko krajową, ale również europejską.
Na ten stan rzeczy wpływ miały również dotacje unijne, z których rolnicy chętnie korzystali.
W przypadku wsparcia unijnego
można zauważyć trend preferujący dotacje na rzecz produkcji
roślinnej, przy jednoczesnym
braku dofinansowań do produkcji zwierzęcej.
Od lat obserwujemy znaczący spadek w hodowlach, nie tylko w naszej gminie ale w całym
kraju. Produkcja bydła mlecznego spadła w gospodarstwach
indywidualnych praktycznie
do zera. Wyjątkiem jest jedynie RSP Krzyżanowice, gdzie
produkcja jest utrzymywana
i rozwijana. Dominująca jeszcze niedawno produkcja trzody chlewnej znajduje się również na skraju upadku. W miejsce hodowli trzody oraz hodowli
bydła mlecznego w niektórych
gospodarstwach wprowadzono i rozwinięto hodowlę bydła
mięsnego. Mimo to około 90%
gospodarstw rolnych na terenie
naszej gminy zajmuje się wyłącznie produkcją roślinną. Jedynie dobrze prosperują fermy
drobiu, które od lat produkują
duże ilości kurczaków.
Generalnie można stwierdzić, że rolnictwo na terenie naszej gminy funkcjonuje i rozwija
się prawidłowo w miarę możliwości jakie daje aktualna polityka rolna państwa, a co za tym
idzie koniunktura na produkty
rolne. Rolnicy naszej gminy starają się tak gospodarować, aby
uzyskać jak najlepszą wydajność i dochód. Jednak opłacalność prowadzenia działalności
uzależniona jest przede wszystkim od wielkości gospodarstwa.
Szacuje się, że gospodarstwo
perspektywiczne powinno posiadać areał o powierzchni przekraczającej 100 hektarów. Grunty powinny być w miarę skomasowane, a sprzęt dostosowany
do charakteru i obszaru gospodarstwa.
Gmina Krzyżanowice pomi-

tym stało ustalenie właścicieli
działek, pełne przygotowanie
wniosku i przekonanie właściciela do złożenia swojego podpisu na wniosku. Praca przyniosła efekty, złożono kompletne
wnioski do Starostwa Powiatowego w Raciborzu i w tym
momencie rozpoczęła się procedura scaleniowa. Dla sołectw
Krzyżanowice i Roszków. Prace trwały przez cały 2013 rok.
Etap I to prace wstępne:
zbieranie wniosków od właścicieli gospodarstw celem spełnienia warunków wynikających
z Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice o scalaniu i wymianie gruntów; przekazanie wniosków do Starostwa Powiatowego w Raciborzu (24.02.2014);
weryfikacja wniosków w Starostwie i przekazanie informacji
o spełnieniu warunków scaleń
do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
Etap II to założenia do projektu scalenia: Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie opracowania „Założeń do projektu
scalenia gruntów oraz Studium
środowiskowego wraz z oceną
wpływu projektu na środowisko” oraz zlecenie dla jednostki budżetowej wykonawstwa
geodezyjnego; sporządzanie
założeń do projektu scalenia:
pozyskanie materiałów źródłowych z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Gminnej Spółki Wodnej,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Agencji Nieruchomości Rolnych; inwentaryzacja
stanu istniejącego w zakresie:
dróg, rowów, lasów, zadrzewień
i zakrzewień oraz sporządzenie
dokumentacji fotograficznej;
ogólne zebranie informacyjne
oraz wybór Rady uczestników
scalenia; zebrania z Radą scaleniową celem ustalenia zakresu niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych dotyczących dróg transportu rolnego i rowów melioracyjnych;
sporządzenie kosztorysów inwestorskich zaplanowanych
robót modernizacyjnych; wyłożenie do publicznego wglą-

du materiałów sporządzanych
w ramach założeń; uzgodnienia
branżowe założeń do projektu
scaleń; zebranie ogólne celem
podjęcia uchwały o przyjęciu
założeń do scaleń; przekazanie
założeń do projektu scalenia
do Urzędu Marszałkowskiego.
Całkowity koszt wszystkich
prac związanych z realizacją II
etapu to kwota około 100.000 zł.
Zadanie to w całości płatne było ze środków Marszałka Województwa Śląskiego.
Etap III zaplanowano na
pierwszą połowę 2016 roku:
konkurs organizowany przez
Wydział Terenów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego celem wyboru obiektów do scaleń w ramach PROW 2014-2020.
Etap IV: realizacja geodezyjna prac scaleniowych oraz
zagospodarowania poscaleniowego.
Te prace planuje się wykonać w Krzyżanowicach w latach 2016-2018 oraz w Roszkowie w latach 2019-2021. Według
wstępnych ustaleń oraz na podstawie doświadczeń z innych
gmin zarówno prace geodezyjne jak i prace związane z modernizacją infrastruktury rolnej będą realizowane równolegle.
Przybliżone koszty realizacji scalania: Krzyżanowice – 5.520.624 zł, Roszków –
5.312.270 zł.
Już w trakcie zbierania
wniosków w sołectwach Krzyżanowice i Roszków podjęte zostały działania mające na celu przekonanie właścicieli innych sołectw do przystąpienia
do prac scaleniowych. Dzięki
tym zabiegom oraz mając na
względzie fakt, że w niektórych
sołectwach znajdują się znaczące tereny będące własnością Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu oraz RSP Krzyżanowice (oba te podmioty wyraziły zgodę na prace scaleniowe)
udało się skompletować i złożyć
do Starostwa kolejne wnioski
dla sołectw: Tworków, Nowa
Wioska i Owsiszcze. Wnioski
złożono 15.02.2015 roku. Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że w 2016 r. zostaną wykonane
założenia dla obrębów: Tworków, Owsiszcze i Nowa Wioska
– czyli etap II. Realizacja scalenia wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym będzie uwarunkowana dostępnymi środkami
finansowymi w PROW.
tb

sowej średniej ceny wynikającej z porozumienia o 9
groszy.
1. Jednostronne wypowie- 2. Oddanie do użytkowania
w czerwcu 2015 r. zmoderdzenie przez gminę Krza(w ubiegłym roku 3,52 zł brutto za m3). Stawka opłaty abonanowice porozumienia mięnizowanego wodociągu od
mentowej pozostaje bez zmian
dzygminnego na wspólną
Tworkowa do Bieńkowic, co
i wynosi 6,48 zł za miesiąc dla
eksploatację SUW Borucin
wiąże się z naliczeniem roczodbiorcy.
i zawarcie umowy z PWK
nych odpisów amortyzacyjTaryfa została opracowana
Górna Odra na hurtową
nych. W poprzedniej taryprzez Przedsiębiorstwo Wodosprzedaż wody. Nowa cena
fie, w związku z terminem
przekazania go do użytkociągowo-Kanalizacyjne Górna
jaką zaproponowała gmiOdra na podstawie kosztów pona Krzanowice miała wynowania, amortyzację nałożoniesionych w roku poprzedzasić 1,10 zł brutto za m3. Wyno za okres trzech kwartałów.
negocjowana przez Urząd
W nowej cenie uwzględniono
jącym rok obowiązywania nowych taryf oraz na podstawie
Gminy Krzyżanowice cena
amortyzację za cały rok, stąd
kosztów planowanych do poniezakupu to 0,85 zł za m3. Jest
wzrost taryfy o dodatkowe 4
sienia w nowym okresie.
grosze.
ona wyższa od dotychcza-

Należy również dodać, że
przychody z amortyzacji przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej
w WFOŚiGW na niniejsze zadanie, a dzięki otrzymanej dotacji z PROW wysokość rocznych rat uległa zmniejszeniu
do poziomu amortyzacji, co
ograniczyło dalszy wzrost ceny wody.
Treść taryfy udostępniona
jest również na stronie: http://
www.gornaodra.bip.org.pl/
oraz http://bip.krzyzanowice.pl/informacje/uchwaly_rady_gminy_2016.html
(kb)

Nowa taryfa za wodę
Rada Gminy Krzyżanowice zatwierdziła nową taryfę na zbiorowe zaopatrzenie wody, która obowiązywać będzie od 1 kwietnia
2016 roku do 31 marca 2017 roku.
Od 1 kwietnia o 13 groszy
wzrasta cena za dostarczoną
wodę na terenie naszej gminy, głównie z powodu wypowiedzenia dotychczasowej umowy
i podwyższenia ceny zakupu
wody przez gminę Krzanowice.
Będzie wynosiła dla wszystkich
odbiorców 3,65 zł za m3 brutto

mo faktu, że rolnictwo nie jest
zadaniem samorządu gminnego tylko samorządu powiatowego, wspiera ten sektor działalności. O tym nie decyduje fakt
bycia gminą o charakterze rolniczym, ale przede wszystkim
dbałość o naszych mieszkańców.
Działania władz gminy idą
również w kierunku poprawy
infrastruktury rolniczej ze środków własnego budżetu. Corocznie asfaltowana jest co najmniej
jedna droga transportu rolnego
przy współudziale środków Funduszu Ochrony Gruntów (np. ul.
Dolna w Zabełkowie, droga za
cmentarzem w Krzyżanowicach, a w roku bieżącym planuje się zmodernizować odcinek drogi Rudyszwałd-Roszków
na odcinku 1.700 mb). Znacząco
dofinansowana jest działalność
Gminnej Spółki Wodnej. Coroczne dotacje na poziomie 150-200
tys. zł umożliwiają utrzymanie
urządzeń melioracyjnych w dobrym stanie.
Reasumując gmina Krzyżanowice jest gminą o charakterze rolniczym o czym świadczy
ilość użytków rolnych oraz bonitacja gleb. Nie jest jednak dla
mieszkańców głównym sektorem działalności, a tym samym
głównym źródłem utrzymania.
Działalnością rolniczą zajmuje
się obecnie niewielki procent
mieszkańców. Większość pracuje w innych sektorach na terenie gminy lub dojeżdża do pracy
do okolicznych miast. Zauważamy, że sołectwa stają się tzw. sypialniami dla ludzi pracujących
w innych gałęziach gospodarki.

SCALANIE GRUNTÓW
NA TERENIE GMINY
KRZYŻANOWICE

Z rolnictwem nieodłącznie
związany jest problem scalania
gruntów. Ten temat był również
omawiany na ostatniej sesji.
Od wielu lat władze gminy
czynią starania, aby przekonać rolników do podjęcia działań zmierzających do scalania
gruntów w poszczególnych sołectwach. Intensyfikacja działań nastąpiła po roku 2010 kiedy
to zorganizowano wiele spotkań, pogadanek oraz rozmów.
W końcu udało się przekonać
najpierw właścicieli działek sołectwa Roszków, a tuż za nimi
Krzyżanowic. Po zgłoszeniu akceptacji przez kilku rolników
w poszczególnych sołectwach
rozpoczęła się praca związana z przekonaniem ponad 50%
właścicieli działek do przygotowania i złożenia wniosków. Za

Na podwyżkę ceny
wody miały wpływ dwa
czynniki:

KRÓTKO
1 marca
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP Nieruchomości z Tarnowskich Gór, w spotkaniu uczestniczył wójt gminy, zastępca wójta oraz kierownik Anna
Krzykała. Tematem spotkania były
uzgodnienia dotyczące byłego dworca PKP w Krzyżanowicach.
2-4 marca
Odbył się Konwent Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Poruszono między innymi tematy Odnawialnych
Źródeł Energii (OZE), zmiany w zakresie edukacji oraz program rządowy Rodzina 500 plus. W konwencie
udział wzięli wójt gminy oraz zastępca wójta.
5 marca
Wójt gminy wziął udział w wyjazdowym spotkaniu grupy uczestników
programu StartUp Camp w Krakowie.
Skarbnik gminy Danuta Biczysko
uczestniczyła w spotkaniu z okazji
Dnia Kobiet zorganizowanym przez
KGW Owsiszcze.
7 marca
W Katowicach odbyło się spotkanie
zorganizowane przez ŚZGiP dotyczące priorytetowych przedsięwzięć
planowanych do dofinansowania
z WFOŚiGW w Katowicach na rok
2017. Udział w spotkaniu wziął zastępca wójta Grzegorz Swoboda.
W Raciborzu odbyło się oficjalne otwarcie biura poselskiego Gabrieli
Lenartowicz, w którym uczestniczył
zastępca wójta.
9 marca
IX Konkurs Gwary Śląskiej w Centrum Kultury w Tworkowie, zorganizowany dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Występom przyglądał się
m.in. wójt gminy.
Na zaproszenie gospodyń wójt gminy gościł na spotkaniach okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet zorganizowanych przez KGW Bieńkowice,
Chałupki i Zabełków.
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w Dniu Kobiet zorganizowanym
przez KGW Nowa Wioska.
10 marca
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w kolejnym spotkaniu gospodarczym w Opolu, zorganizowanym
przez Izbę Gospodarczo-Handlową
we Wrocławiu oraz Konsulat RFN
w Opolu.
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu
KGW Bolesław z okazji Dnia Kobiet.
11 marca
Konwent Wójtów w Szymocicach,
omówiono między innymi harmonogram naborów na 2016 r. z RPO
WSL. W konwencie uczestniczył
wójt gminy.
11-13 marca
W Zakopanem odbyło się szkolenie
dla sołtysów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział wzięli
również wójt gminy oraz kierownictwo Urzędu Gminy.
15 marca
W Sosnowcu odbyła się Samorządowa Debata Oświatowa Województwa Śląskiego, zorganizowana przez
marszałka województwa śląskiego, prezydent Sosnowca i prezesa
ZNP. Uczestniczyli w niej wójt gminy
Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek. Debata dotyczyła
sytuacji gmin, w jakiej znalazły się
po zmianach w prawie oświatowym
(sześciolatki) oraz w jakiej mogą się
znaleźć w perspektywie reorganizacji całego systemu szkolnego.
17 marca
W Raciborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
odbyły się Targi Pracy i Edukacji,
w których uczestniczyli wójt gminy
Grzegorz Utracki i kierownik OPS
Renata Reszka.
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Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
to najlepsza okazja, by podziękować paniom, które aktywnie
działają na rzecz gminy Krzyżanowice i swoich wiejskich społeczności – mówił wójt. – Dziś
wasze święto. My, mężczyźni,
przynosimy wam kwiaty w tym
dniu, ale zawsze pamiętamy, jak
jesteście ważne.
Uroczystość przebiegała
w sympatycznej, życzliwej atmosferze, przy słodkim poczęstunku i małej czarnej. Dla pań wyKrzyżanowice » Aktywności realizacji swoich pasji i ma- stąpiła Justyna Bulenda – utaPań oraz rola jaką pełnią w na- rzeń osobistych oraz spełnienia lentowana wokalnie uczennica
szej lokalnej społeczności jest w pracy zawodowej i społecznej. ZSO w Tworkowie.
tb
niezmiernie ważna i ma wpływ
- Nasze dzisiejsze spotkanie
na oblicze naszej gminy. W gminie Krzyżanowice rolę kobiet docenia się nie tylko od święta, ale
także na co dzień. Co nie oznacza,
że uroczyste świętowanie Dnia
Kobiet jest niepotrzebne. Wręcz
przeciwnie – choć przez niektórych to święto uważane jest za
relikt poprzedniej epoki – w naszej gminie tradycja okazała się
silniejsza od tendencji politycznych i Dzień Kobiet obchodzony
jest do dziś.
Z tej okazji 8 marca w sali narad Urzędu Gminy odbyło się
uroczyste spotkanie. Na zaproszenie wójta gminy Grzegorza
Utrackiego przybyły panie kierujące gminnymi jednostkami organizacyjnymi, dyrektorki szkół
i przedszkoli, przedstawicielki
organizacji społecznych i stowarzyszeń, a także radne.
Wójt w imieniu własnym oraz
władz samorządowych złożył
serdeczne życzenia: uśmiechu,
radości, zadowolenia z siebie,

Pierwsze w nowym roku kalendarzowym posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się w dniach 2-4
marca br. w Szczyrku.
Tematyka posiedzenia Konwentu obejmowała zagadnienia
związane ze zmianami w systemie oświaty oraz pomocy społecznej, a także zagadnienia

REKLAMA

REKLAMA

tel. 516 96 76 76
Restauracja - kręgielnia - bilard,
przyjęcia okolicznościowe,
niedzielne obiady - komunie

Zabełków, ul. Zagumnie

Samorządowy
TURNIEJ SIATKÓWKI
związane z odnawialnymi źródłami energii i finansowaniem
przedsięwzięć OZE ze środków
RPO WSL 2014-2020.
Podczas Konwentu w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Szczyrku – rozegrany został
XI Samorządowy Turniej Piłki
Siatkowej o puchar Marszałka
Województwa Śląskiego.

W turnieju gmin województwa śląskiego zwyciężył Subregion Zachodni, którego drużyna
składała się z samorządowców
gmin: Krzyżanowice, Krzanowice, Kornowac, Godów, Gaszowice, Świerklany, Suszec, Lubomia. Gminę Krzyżanowice
reprezentował zastępca wójta
Grzegorz Swoboda.
(tb)
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IX GMINNY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ
ra Kasza
1. miejsce – Rafał Gawliczek
(Gałeczki) – Przedszkole
w Tworkowie – op. Barbara Kasza
1. miejsce – Nadia Jaworek
(Szkołka, autor: Maria Zawadzka) – Przedszkole
w Tworkowie – op. Barbara
Mokrosz
2. miejsce – Maria Socha (Odpust) – Przedszkole w Bieńkowicach – op. Barbara Somerla
3. miejsce – Emilia Kupka
(Ni poradza) – Przedszkole
w Zabełkowie – op. Michaela
Sigmund-Lasak

Tworków » Okazuje się, że
najmłodsi lubią mówić gwarą i wcale jej się nie wstydzą.
Z wdziękiem, zabawnie i z doskonałym akcentem – podczas
gminnego konkursu gwary –
prezentowali prozę i poezję po
śląsku.
Popularyzacja gwary śląskiej,
kultywowanie tradycji i zwyczajów przygranicznej ziemi krzyżanowickiej, a także możliwość
pokazania umiejętności recytatorskich i gawędziarskich dzieci
i młodzieży to cel konkursu organizowanego od dziewięciu lat
przez Gminny Zespół Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki.
9 marca 2016 roku w sali Centrum Kultury w Tworkowie zo-

stała zorganizowana dziewiąta edycja Gminnego Konkursu
Gwary Śląskiej.
W konkursie udział wzięło blisko 90 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat – z przedszkoli i szkół gminy Krzyżanowice.
Łącznie publiczność zobaczyła
53 prezentacje w kategoriach:
przedszkola, szkoła podstawowa klasy I – III oraz klasy IV –
VI, a także gimnazja. Nową kategorią była „kategoria dorośli”,
w której odbyło się 6 prezentacji. Występujący byli oceniani
przez jury w składzie: dr Kornelia Lach, Agnieszka Winiarczyk, Agnieszka Drobna i Maria
Kostrzewa. Kategoria w której
występowali dorośli wykonawcy nie podlegała ocenie. W tej
kategorii wystąpiły: emerytki
z Szylerzowic, Agnieszka Drobna z Zabełkowa, Zofia Lukoszek
z Krzyżanowic, Rozwita Białdyga z Owsiszcz, Maria Kostrzewa z Tworkowa, Krystyna Galda
z Bieńkowic.
Jurorki były pod wrażeniem wysokiego poziom występów przedszkolaków i uczniów, którzy prezentowali teksty
z ogromnym wyczuciem i zrozumieniem. Konkurs ukazał
bogactwo różnorodnych tekstów, bardzo często autorskich,
pisanych na potrzeby przeglądu przez gminne poetki i gawędziarki. Jurorki zwróciły uwagę na to, że dzieci perfekcyjne
władają gwarą śląską, która ma
wiele lokalnych odmian.
Wszystkim wykonawcom, nauczycielom, rodzicom, opieku-

nom, a także osobom, które napisały teksty serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy wspaniałych prezentacji będących
na bardzo wysokim poziomie.
Laureaci Konkursu wystąpią podczas Jarmarku na granicy, który odbędzie się 22 maja
2016 r., gdzie zostaną wręczone
nagrody oraz dyplomy.

KATEGORIA PRZEDSZKOLA

1. miejsce – Zespół Taneczny
i Gwary Śląskiej (Asy i mamlasy, autor:Aldona Krupa-Gawron) – Świetlica Zabełków – op. Dorota Nikel, Ilona
Świerczek
1. miejsce – Anna Juraszek
(Szkołka, autor: Maria Zawadzka) – Przedszkole
w Tworkowie – op. Barba-

Agnieszka Siedlaczek

KATEGORIA SZKOŁA
PODSTAWOWA KL. V – VI

1. miejsce – Fabian Grzibek, Marta Huptaś, Emilia
Stromska (Ślimok) – ZSO
w Krzyżanowicach – op. Gabriela Kupiec-Kwaśnica
2. miejsce – Szymon Kania
(Mość, autor: Oliwia Lipiec)
– ZSO w Chałupkach – op. Gabriela Zygar
3. miejsce – Sandra Czuraj,
Laura Pawlik (Maciejowo) –
ZSO w Tworkowie – op. Ewelina Miensopust

Wyróżnienie – Oliwia Siwoń
(Pan Hilary) – Świetlica w KrzyWyróżnienie – Dawid Polak żanowicach
(Ślimok) – Przedszkole w TworWyróżnienie – Daria Gaida,
kowie – op. Barbara Mokrosz
Michał Modlich, Robert Karpisch (Związek Obrony Praw
KATEGORIA SZKOŁA
Chłopa, autor: Krystyna Maisik,
Wyróżnienie – Emilia Kegel,
Izabela Glenc – Porwoł) – ZSO Marek Kruppa, Michał Fichna
PODSTAWOWA KL. I – III
1. miejsce – Filip Koczwara, w Bieńkowicach
(Mysz Brygida) – ZSO w KrzyDominika Hanka, Paulina
żanowicach – op. Magdalena
Bedrunka (Pletkowani o weOttlik
selu, autor: Urszula Prohaska – Burek) – Szkoła PodKATEGORIA GIMNAZJA
stawowa w Bieńkowicach,
1. miejsce – Sandra Kuczaty
Filia w Bolesławiu – op. Re(Na zakupach, autor: Robert
nata Wolnik
Królczyk) – ZSO w Tworko2. miejsce – Adam Slany (Powie – op. Anna Majer-Krupa
rzondny Ślonzok, autor: Bar2. miejsce – Kinga Zisch (Brabara Stronczek- Jóżwiak) –
vek) – Świetlica w BolesłaZSO w Bieńkowicach – op.
wiu – op. Dorota Lasak
3. miejsce – Kinga Zisch, RoBarbara Stronczek-Jóżwiak
3. miejsce – Emilia Lamla, Jaman Modlich, Marcin Maikub Cmok (Gryjtka i Antek
sik, Daniel Herzog, Patryk
o omie i opie) – ZSO BieńFichna (Ach te chłopy, aukowice – op. Edyta Witeczek
tor: Krystyna Maisik, Izabela Glenc-Porwoł) – ZSO
Wyróżnienie – Natalia Mróz
w Bieńkowicach – op. Izabela
(Cicia) – Zespół Szkolno-PrzedGlenc-Porwoł
tb
szkolny w Owsziszczach – op.
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Bolesław

GOSPODYNIE

OBCHODZIŁY DZIEŃ KOBIET
Świętować czy nie? W naszej
gminie ten dylemat nie istnieje.
Nasze kobiety uwielbiają wszelkie okazje do świętowania i nie
wiadomo dlaczego Dzień Kobiet
miałby być wyjątkiem od tej reguły, skoro tyle rozgłosu zyskują
na przykład zapożyczone z obcych kultur Walentynki.
Bieńkowice

Święto kobiet, przypadające
8 marca, było obchodzone przez
koła gospodyń wiejskich w naszej gminie dobrowolnie i ochoczo. A obchody rozpoczęły się
już 2 marca.
Oprócz słodkiego „co nieco”,
podczas niektórych spotkań były występy uczniów, przedszko-

laków, czasem zaproszonych artystów – jak np. w Bieńkowicach
wokalistów z zespołu Miraż.
Wśród gości uczestniczących w spotkaniach w różnych
miejscowościach byli również
wójt gminy, zastępca wójta
oraz skarbnik gminy, życząc
wszystkim kobietom wszystkie-

Bolesław

go co najlepsze, spełnienia marzeń, wspaniałej pogody ducha,
uśmiechu na twarzy, radości życia i jak najwięcej zadowolenia
ze swoich mężczyzn oraz aby
były doceniane przez cały rok,
a nie tylko w tym jednym dniu.
(tb)

Krzyżanowice

Rudyszwałd

Zabełków

Bieńkowice

Tworków

Owsiszcze

« Wydarzenia i aktualności « 9

Marzec 2016 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Chałupki

Zabełków

Owsiszcze

Krzyżanowice

Nowa Wioska

Tworków

Rudyszwałd

Roszków

Chałupki
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Na czym polega magia Biegu Wazów?
Bieg rozgrywany jest od
1922 roku w pierwszą niedzielę marca na historycznej trasie. W 1521 roku podczas wojny duńsko-szwedzkiej przyszły król Szwecji Gustaw Waza
ucieczką na nartach do Norwegii uratował życie.
Cały dystans 90. kilometrów
z Salen do Mory w czasie 6:38:08
pokonał Piotr Jeziorski – nauczyciel wychowania fizycznego
w tworkowskiej szkole.

PRZYGOTOWANIA

Powiem szczerze, że respekt
przed tym biegiem jest. Bo tu
wszystko jest „naj”... największy, najdłuższy, najstarszy, najbardziej prestiżowy. W okresie
przedstartowym trudno było się
skupić na codziennych obowiązkach, prozaicznych sprawach,
bo miałem świadomość, że to
jest jednak 90 kilometrów. Myślałem jak tam dojechać, jak
przygotować narty, jaką odzież
zabrać. Trasę znałem z filmików
na youtubie. Przede wszystkim
przygotowywałem się psychicznie. Ta zima nie sprzyjała treningom, wiele zawodów, w których startowałem w poprzednich latach było odwołanych.
Trenowałem więc (jak rano był
przymrozek) na łąkach pod lasem koło Piszcza, gdzie mieszkam. Tydzień przed startem pojechaliśmy na Pradziada. Trasa
30 kilometrów, żeby narty wypróbować.

W DRODZE DO SALEN

Jechałem z biurem podróży
z Ołomuńca. Oni mieli zarezerwowane numery startowe. Zaraz po ubiegłorocznym biegu
lista startowa na rok 2016 była
pełna po... 83 sekundach! Nawet
nie próbowałem wejść na stronę
internetową, bo to było trudniejsze niż przebiegnięcie tych 90.
kilometrów i więcej czasu trwało. Jechał mój sąsiad z Piszcza
i pomógł załatwić wszystko.
Podróż do Salen trwała około
30 godzin. Spaliśmy w autobusie podczas jazdy na rozkładanych fotelach, a także na promie.
Jeszcze w piątek wieczorem, po
zakwaterowaniu w drewnianych domkach, nasza grupa
przetestowała narty na odcinku przy mecie. W sobotę rano
zawieźli nas na osiemnasty kilometr. Potem trzeba było narty
wyczyścić, nasmarować, przygotować wszystkie potrzebne

rzeczy. Nie było czasu żeby so- trudny i stanowi problemem
bie posiedzieć, porozmawiać czy dlatego, że robi się na nim koodpocząć.
rek. Ten, kto startuje z pozycji
5-7 tysięcy, nie da rady, traci tam
NA STARCIE TŁUM
kilkadziesiąt minut. Po prostu
W dzień zawodów wstajemy stoi i czeka.
o 2.30, potem śniadanie, o 3.45
wyjazd autobusem. O siódmej Z SALEN DO MORY – 90
rano udaje się bez korków do- kilometrów przez las
jechać na start. Trzeba jeszcze
Pierwsze 10 kilometrów zadojść 2 kilometry, przenieść jęło mi 1:08:00. Swoim tempem
wszystkie rzeczy, narty, znaleźć ruszam dopiero między15 a 20
miejsce w swoim sektorze, mia- kilometrem. Ale rozjeżdżone
łem numer 7105, więc starowa- tory coraz bardziej utrudniałem z siódmego sektora. Musia- ją płynny bieg. Czołówka jest
łem się sporo nakombinować już daleko w przodzie. Oni pożeby gdzieś te narty jeszcze po- biegli po świeżo zrobionych tołożyć. W końcu ustawiłem je na rach. W miarę możliwości staskrzyżowanych kijkach w tzw. ram się wyprzedzać wolniej„armatkę”.
szych zawodników. Nie jest
Byłem bardzo skupiony, jesz- to proste – bokiem po świecze raz przemyśleć to, co mnie żym śniegu traci się więcej sił,
czeka, co układałem sobie w gło- przeszkadzają kibice, płotki, kowie, czyniąc przygotowania. rzenie drzew. Kilka tysięcy luTuż przed startem zdejmuje- dzi dosłownie płynie jak rzeka,
my wierzchnie okrycia, pakują trudno się z powrotem włączyć
je do plastikowych ponumero- w ten nurt. Od połowy trasy towanych worków, które trafiają rów już nie widać, przede mną
na ciężarówki i przewożone są przebiegło kilka tysięcy ludzi,
na metę do Mory.
śnieg pada coraz mocniej, zasyOgromny tłum narciarzy, pując ślad, który staje się dużo
15800 osób, ustawia się na prze- wolniejszy, trzeba włożyć więszło kilometrowej prostokątnej cej siły. Warunki dość trudne
polanie, na ponumerowanych jak na ten bieg. Na tak długą
sektorach. Jestem w połowie trasę nie wiadomo jak przygostawki. Zupełnie na początku
swoje miejsce zajmują zawodnicy ze światowej czołówki. Obok
siebie na jednej linii staje z 60
zawodników. Jest bardzo ciasno. Uważam, aby nikogo nie najechać i aby na mnie ktoś nie
najechał, nie połamać kijków,
nart – żeby nie skończyć mojej
wyprawy już na starcie.
Startujemy o 8.00. Czas jest
włączany dla wszystkich o jednej godzinie. Od pierwszych metrów trzeba pójść bardzo ostro,
żeby nie utknąć. Polana szybko
się zwęża, z 60. torów robi się 6.
Trzykilometrowy podbieg jest

RYWALIZOWALI TWARDZIELE

Rafał Sbeczka

Racibórz » W sobotę, 27 lutego, na starcie 5. Biegu Twardziela o Puchar Prezydenta
Miasta Racibórz w Arboretum Bramy Morawskiej stawiło się 182 uczestników, wśród
nich mieszkańcy gminy Krzyżanowice.
Dystans 5 km prowadził
ścieżkami lasu Obora. Na mecie jako pierwszy wśród panów
zameldował się Tomasz Marcinek (absolwent ZSOMS, obecnie AZS AWF Katowice) z czasem 17 min 34 sek.

Artur Olbrich

tować narty, warunki na trasie
się zmieniają.
Ale okolica piękna. Studiowałem tę trasę, oglądałem na filmikach. Cały czas biegnie przez
las, gdzieniegdzie jakaś polana,
wolna przestrzeń. Malownicza
trasa, 90 kilometrów przez las
to mało spotykane. Nie ma czasu na podziwianie widoków, jest
to niebezpieczne. Jadę po raz
pierwszy, nie wiadomo co jest za
zakrętem na stromym zjeździe,
przede mną tłum zawodników,
czy ktoś nie przewrócił się na
trasie? Cały czas koncentruję
się na jeździe.
Szwedzi z boku wzdłuż trasy
urządzają sobie grille, ogniska,
pieką kiełbaski, czekają na swoich znajomych. Kibicują. Część
z nich jedzie samochodami drogą wzdłuż trasy, zatrzymują się
na parkingach i podają swoim
zawodnikom przygotowane jedzenie, napoje. Potem jadą dalej.
Na trasie zatrzymałem się
tylko raz, aby napić się własnej wody, zanim odpiąłem mój
bidon z paska to trochę trwało.
Na trasie są co kilkanaście kilometrów ustawione punkty z napojami, kanapkami, są serwisy
smarowania nart. Ale kolejki…
Szkoda czasu.
Pod względem fizycznym nie
odbiegam od innych, jedynie
sprzętowo. Wyprzedzam dość
łatwo kolejnych zawodników.
Sprawdza się dieta, którą wypróbowałem podczas maratonu
w Wilnie, ale to przecież 90 kilometrów. Jechać tym tempem?
Co będzie, gdy zabraknie mi sił
na 50 czy 60 kilometrze?
Z boku trasy ustawione są
tabliczki informujące ile zostało
do mety. Już ostatnie kilometry,
czuję się dobrze, mam zapas
sił, żadnego kryzysu fizycznego
i psychicznego po drodze nie było. Mogłem się nie oszczędzać,
biec szybciej. Ale to jest jednak
respekt przed taką trasą.
Kończy się las i widać już wieżę kościoła w Mora. Szpaler kibiców okrzykami wita biegaczy.
Będą czekać na ostatnich narciarzy, kończących bieg przy palących się na ostatnich odcinkach trasy pochodniach.
Organizatorzy ustalili limit
czasu na 12 godzin. Na kolejnych punktach pomiaru nie
można przekroczyć wyznaczonego limitu, jeżeli chcemy
kontynuować bieg. Spóźnieni
są zdejmowani z trasy.
Siódme miejsce wśród mężczyzn i klasyfikacji ogólnej zajął Piotr Jeziorski nauczyciel
wychowania fizycznego w ZSO
w Tworkowie z czasem 20:28.

Łukasz Oczadły

NA MECIE

Przekraczam linię mety. Mieszają się uczucia ulgi i radości
połączone ze zmęczeniem. Zajmują się nami wolontariusze,
są ich setki. Wszystko świetnie
zorganizowane, służby pokazują
gdzie iść, patrzą na numery startowe, odbierają narty, dają pokwitowanie. Kierują do autobusu,
wysiadam pod halą, tam odbieram rzeczy na przebranie, które
zostawiłem na starcie – tysiące
worków poukładanych numerami. Bez problemu znajduję swój.
Potem prysznic, ciepły posiłek, Na tej tablicy widnieje nazwisko
Justyny Kowalczyk – zwyciężczyni
można skorzystać z masażu, ja
Biegu Wazów wśród kobiet
rezygnuję. Po trzech godzinach
w 2015 r.
wracam autobusem z powrotem
na metę, a tam płynie jeszcze ta zwycięzcy plus 50%. Tegoroczny
rzeka narciarzy. Niezapomnia- zwycięzca John Kristian Dahl
miał czas 4:08:00. Gdybym jeny widok.
chał kolejny raz, to bym się tak
WRAŻEŃ CO NIEMIARA!
nie oszczędzał, czułem się dość
Nie oczekiwałem, że tak dobrze pod koniec i mogłem zaszybko czas na trasie upłynie. cząć szybciej. Ale nie znałem
Od startu do mety coś innego, trasy i nie wiedziałem co mnie
niepowtarzalnego, non stop coś czeka. Czy walczyć o medal, czy
się zmienia. To było dość cie- lepiej dobiec do mety?
kawe, trasa wprawdzie niezbyt
Teraz dopiero, po kilku
trudna, ale nieznana, musiałem dniach, dociera do mnie, że jedsię skupić na tym co będzie za nak wytrzymałem, dokonałem
zakrętem, czasami był też ostry tego, zmierzyłem się z legendą.
zjazd, dość szybko się jechało. Myślę, że tu w Szwecji przeżyNie zdobyłem medalu – tu łem coś niezwykłego, o czym
mam niedosyt. Zabrakło mi pół marzy wielu narciarzy.
Relacji wysłuchała
godziny. Medal otrzymuje każdy
Teresa Banet
za pokonanie dystansu w czasie

Kolejne miejsca zajęci „nasi miejsce Artur Olbrich z Tworzawodnicy”: 24 miejsce Rafał kowa (23:31), 81 miejsce Łukasz
Sbeczka z Tworkowa z czasem Oczadły z Nowej Wioski (25:52).
22:25, 31 miejsce Rafał Ocza(tb)
dły z Nowej Wioski (22:51), 36

Rafał Oczadły

Piotr Jeziorski
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JODEŁKA
Gospodarstwo Rolne Jodełka – jak sama nazwa wskazuje
– zajmuje się produkcją drzew
i krzewów ozdobnych. Jest to
firma dość nietypowa, ponieważ została założona w ramach
„zagospodarowania” czasu wolnego od pracy. Jej właścicielka,
pani Agnieszka Żelesławska,
z wykształcenia budowlaniec
obecnie pracuje w branży motoryzacyjnej.
Skąd więc pomysł, aby założyć szkółkę? Z zamiłowania do
roślin oraz chęci spędzania wolnego czasu na robieniu czegoś
co się lubi. Praca najprzyjemniejsza jest wtedy, kiedy się ją
lubi a jednocześnie daje poczu-

cie dobrze wykonanego zajęcia.
Z tego zamiłowania przyszedł
pomysł na założenie firmy, która może być ciekawym zajęciem,
w trakcie którego można się odprężyć i zrelaksować. Właściwie
można ją określić jako działalność hobbystyczną.
Zaczęło się od urządzania
własnego ogrodu, do którego
nie tylko kupowali rośliny, ale
sami je hodowali – wysiewali
nasiona, rozmnażali, szczepili
krzewy i drzewka. Początki były
trudne, ale zamiłowanie i pasja
była tak duża, że nie zrażali się
niepowodzeniami. Początkowe
hobby zaowocowało doświadczeniem i wiedzą, i tak powsta-

ła niewielka firma produkująca
własne rośliny.
Skąd czerpać wiedzę o hodowli? Głównie to własne doświadczenie poparte oczywiście
literaturą, czyli książki, własne
notatki różnego rodzaju szkolenia jak i wymiana doświadczeń
z zaprzyjaźnionymi producentami przy okazji targów ogrodniczych czy też innych branżowych spotkań. Również teść
pani Agnieszki, Stanisław Żelesławski jest z zawodu ogrodnikiem. – I choć nie posiada
własnej firmy, za to jest źródłem
ogromnej wiedzy i doświadczenia – wyjaśnia pani Agnieszka.
– Zaplecze merytoryczne mieliśmy, dużo nam podpowiedział.
Ma wielki ogród, a w nim wyhodowane przez siebie różnorodne odmiany roślin.

Pani Agnieszka wychowywała się na gospodarstwie rolnym,
które prowadzili rodzice. – Jestem ze Studziennej, natomiast
moja mama pochodzi z Bieńkowic, dlatego też tutaj postanowiliśmy się przeprowadzić i tutaj
zajmujemy się naszym hobby.
Główna specjalizacja Jodełki to rośliny iglaste jednak
z perspektywy czasu zamierzają rozszerzyć asortyment również o rośliny liściaste.
Czy panuje jakaś moda
w ogrodzie? Bardzo popularne są tuje szmaragdowe na żywopłoty, ale też cyprysiki złote,
niebieskie, jedno lub dwubarwne. Klienci zainteresowani są
drzewkami w stylu bonsai. Są
to krzewy szczepione na pniu,
przycinane i specjalnie kształtowane. Wyhodowanie takiego
drzewka to proces czasochłon-

ny, zajmuje kilka lat, a procesu
tego nie można przyspieszyć.
Firma powstała niespełna dwa
lata temu, ale już można nabyć
rośliny częściowo uformowane z przeznaczeniem do dalszej
pielęgnacji i prowadzenia w stylu bonsai.
Poza iglakami w Jodełce
można kupić krzewy rododendronów, hortensji, róż, hibiskusy
prowadzone na pniu.
W Bieńkowicach, gdzie jest
główny punkt sprzedaży, znajduje się kontenerowa szkółka roślin, czyli roślin hodowanych w doniczkach. Oprócz tego
w Samborowicach, skąd pochodzi mąż pani Agnieszki, znajduje się gruntowa szkółka drzewek iglastych. Są to drzewka
własne, wyhodowane od siewek
i sadzonek aż do dorosłych okazów. Jodełka to przede wszystkim własna polska produkcja. Nie sprowadzają krzewów
i drzewek z hurtowni czy z zagranicy, ale sami je „produkują” z własnego materiału, a to
z kolei daje gwarancje odporności rośliny i przystosowania do
naszych warunków klimatycznych Nie jest to łatwe, trzeba
stworzyć roślinom odpowiednie
warunki, właściwie pielęgnować
i... nie tracić cierpliwości.
Hodowla roślin to zajęcie sezonowe, związane z okresem
wegetatywnym roślin. Zimą,
nie ma wiele pracy, natomiast
od wczesnej wiosny do później
jesieni jest sporo zajęć. Należy krzewy i drzewka pielęgnować: podlewać, nawozić, plewić,
przycinać, chronić przed szkodnikami i chorobami.
Jodełka, choć młoda wiekiem, znalazła już swoich stałych klientów. Są to mieszkańcy
naszej gminy oraz gmin sąsiednich z powiatu raciborskiego
i wodzisławskiego. – Nasza firma jest jeszcze młoda, więc nie
ma co się nastawiać, że od razu
zrobi „furorę” – mówi z humorem pani Agnieszka.
Państwo Żelesławscy, to młodzi, pełni pasji i optymizmu ludzie. Mają też swoje plany na
dalszy rozwój Jodełki, dzięki
której mają nadzieje zaszczepić w swoich klientach nowe
pasje oraz możliwości miłego
spędzania czasu we własnych
ogrodach.
(tb)
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Dzień Otwarty w szkole
Chałupki » 3 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Chałupkach odbył się Szkolny
Festiwal Projektów Uczniowskich pod hasłem „Zrozumieć
świat i otoczenie” oraz prelekcja dr. Jacka Kurka „Czuwając
nad pulsem życia...”
Kolejny raz zaprosiliśmy rodziców i opiekunów naszych
uczniów, uczniów z Zabełkowa i przedszkola w Chałupkach
do udziału w zajęciach otwartych. Wielu rodziców zawitało do szkoły, aby popatrzeć jak
prowadzi się zajęcia w naszej
placówce. Odwiedzili nas ucz-

niowie klasy piątej i szóstej
ze szkoły w Zabełkowie wraz
z opiekunami klas. Mieli oni
okazję obejrzeć lekcje historii i biologii. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się Szkolny Festiwal Projektów Uczniowskich i Konkurs
Babek Wielkanocnych. Na sali
gimnastycznej, gdzie prezentowane były projekty oraz babki,
było kolorowo i wesoło. Nasi
uczniowie bardzo zaangażowali
się w przygotowanie projektów.
Młodszym dzieciom pomagali nauczyciele i rodzice, starsi
uczniowie również wykazali się

ogromną wyobraźnią i determinacją. Pod okiem nauczycieli,
którzy włączyli się całym sercem w przedsięwzięcie stworzyli przepiękne prace i wspaniale je zaprezentowali.
Gimnazjaliści przygotowali
tematy projektów edukacyjnych,
które opracowali w latach poprzednich i takie, które powstały
na potrzeby festiwalu. Barwnie
i kolorowo prezentowały się także babki wielkanocne upieczone
na konkurs przez uczniów i ich
rodziny. Wybór był przeogromny. Jury miało nie lada problem
z wyłonieniem najlepszego pro-

XX Gminny Konkurs Recytatorski

jektu i najpiękniejszej babki.
W kategorii szkoły podstawowej wygrał projekt klasy
pierwszej „Przyroda najpiękniej uczy”, a w kategorii gimnazjum projekt klasy III B „Mała
wojna”, zaś nagrodę publiczności zdobyli uczniowie klasy drugiej gimnazjum za projekt „Niemieckie samochody”
z „maluchem” w roli głównej.
W konkursie babek wygrał wypiek uczennicy klasy pierwszej
szkoły podstawowej Amelii Ciuraj, a nagrodę publiczności zdobyła babka ucznia klasy trzeciej
Nikodema Fojcik.
Dużym zainteresowaniem
cieszyła się także prelekcja dr.
Jacka Kurka, w której poruszona została m.in. tematyka plusów mieszkania na tzw. „prowincji” i wartość domu rodzinnego, jako miejsca, do którego
zawsze wracamy.
Dzień Otwarty mogliśmy
przygotować z tak dużym rozmachem dzięki wsparciu Rady
Rodziców oraz przyjaciół naszej
szkoły, dzięki którym zakupiliśmy nagrody, przygotowaliśmy
dekoracje, plakaty i całą oprawę.
W tym miejscu gorąco dziękujemy przybyłym gościom: dyrektor GZOKSiT Darii Wieczorek, Marii Riedel radnej gminy
oraz wszystkim, którzy uświetnili ten szczególny dzień. Zapraszamy w przyszłym roku!
Barbara Tomczyk
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i książki, które wręczyła dyrektor SP Zabełków Iwona Krupa, a pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i dyplomami za udział
w konkursie.
W przyszłym roku konkurs odbędzie się w ZSP w Owsiszczach.

Wyniki Konkursu

Klasa I
1. miejsce Natalia Fulneczek –
ZSO Krzyżanowice
2. miejsce Dawid Mika – Szkoła
Filialna w Bolesławiu
3. miejsce Kinga Bobrzik – SP
Zabełków

Zabełków » Zainicjowany
w szkole w Owsiszczach Gminny Konkurs Recytatorski dla
dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych doczekał się jubileuszowej,
dwudziestej edycji. W tym roku
przebiegał pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”, a organizatorem była Szkoła Podstawowa
w Zabełkowie.
W konkursie recytatorskim
wzięło udział 25 dzieci, które
przeszły eliminacje w swoich
szkołach.

Jury – Agnieszka Drobna,
Anna Gajęcka i Elżbieta Bedrunka – oceniało stopień opanowania pamięciowego tekstu,
dykcję, dobór repertuaru, interpretację tekstu i ogólne wrażenie artystyczne. Panie zwracały także uwagę na to, czy dzieci recytujące wiersze rozumiały treść utworu. Bo nie można
przedstawić właściwej interpretacji bez zrozumienia treści – kiedy uczeń „wie co mówi”,
wie również „jak mówić”. Trzeba przyznać, że dzieci poradziły

Klasa II
1. miejsce Emilia Klimża – ZSO
Bieńkowice
sobie z tą sztuką – jedne dobrze, 2. miejsce Natalia Kubiczek –
inne bardzo dobrze, a zwycięzcy
ZSO Bieńkowice i Kinga Kozioł – SP Zabełków
doskonale.
W przerwach między recyta- 3. miejsce Emilia Grűner –
cjami w poszczególnych kategoZSO Tworków
riach wiekowych z programem
artystycznym wystąpiły dzieci Klasa III
z klasy drugiej i trzeciej zabeł- 1. miejsce Justyna Białas –
kowskiej szkoły.
ZSO Tworków
Obecna na konkursie dyrek- 2. miejsce Patrycja Pietrasz –
tor GZOKSiT Daria Wieczorek
SP Zabełków i Emilia Szyszpogratulowała dzieciom wystęka – ZSO Chałupki
pów i podziękowała nauczyciel- 3. miejsce Paweł Sycha – ZSO
Krzyżanowice
kom, które przygotowały swoich
(tb)
podopiecznych.

Chemicznie i geograficznie spędzamy czas
Dnia 10.02.2016 klasy IG oraz
IIIG z ZSO w Bieńkowicach pojechały na wycieczkę do laboratorium chemicznego w Rybniku
oraz Instytutu Geofizyki w Raciborzu. Laboratorium mieści
się w Centrum Kształcenia Inżynierów. Tutaj nasz opiekun
pan Tomasz Gmerek przygotował dla nas kolejny, równie
ciekawy jak poprzednio zestaw

ćwiczeń. Odkrywamy, że chemia
to też dobra zabawa!
Następnym etapem wycieczki był wspomniany już Instytut
Geofizyki PAN - Śląskiego Obserwatorium Geofizycznego
w Raciborzu. Wielu z nas miało tam okazję po raz pierwszy
zobaczyć prace sejsmografów
oraz innych urządzeń, zarówno
dawnych, jak i nowoczesnych
zapisujących ruchy sejsmiczne.
To był bardzo interesujący
dzień. Dziękujemy!
Info: ZSO Bieńkowice

Wesoła zima
– FERIE W ŚWIETLICY

w Tworkowie

Mimo, że pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu, świetlicę w Tworkowie dzieci odwiedzały bardzo chętnie. Program
zajęć był atrakcyjny i przygotowany tak, by każde dziecko
mogło w nim znaleźć coś dla
siebie. Podopieczni uczestniczyli w zajęciach plastycznych,
na których tworzyły sznurkowe kule, malowały zimowy krajobraz, tworzyły zabawne lalki
z balonów, budowały karmniki
dla ptaków oraz projektowały
wagony pociągu; w zajęciach
sportowych, muzycznych oraz
warsztatach mody. Warsztaty
ze stylizacji to ulubione zajęcia dla dziewczynek, ale spotkały się też z aprobatą chłopców. Wspólnie projektowaliśmy
ubrania oraz dodatki. Dzieci wykazały się bardzo wysoką kreatywnością. Na koniec odbył się
pokaz mody i makijażu. Małe
damy oraz mali dżentelmeni
spacerowali po wybiegu, z dumą prezentując zaprojektowane
przez siebie kreacje.
"Świetliki" brały udział w zajęciach z udzielania pierwszej
pomocy prowadzonymi przez
studenta ratownictwa medycznego oraz strażaka Pawła Pompucha. Podczas zorganizowanego spotkania dzieci mogły
poczuć się jak mali ratownicy.
Poznały procedury zachowania
się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności
ratownicze w czasie zasłabnięć,
zranień oraz poparzeń. Wiele
emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod
czujnym okiem pana Pawła mogły samodzielnie wykazać się
praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały
zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość
numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych
postaw oraz zapoznanie dzieci
z podstawowymi czynnościami
ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była
to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem
wiedzy, która może przynieść
nieoceniony efekt – ratowanie
życia.

Wśród licznych atrakcji nie
mogło zabraknąć uwielbianych
przez dzieci zabaw z chustą animacyjną oraz zabaw na wzór
popularnych programów telewizyjnych m.in. "Familiada"
oraz "The Voice of Tworków" podczas którego dzieci podejmowały próby przedstawienia
wybranego wokalisty na scenie.
Dla miłośników gotowania
i dobrej kuchni czekały zajęcia
kulinarne. Dzieci własnoręcznie przygotowywały cytrynowe
mufinki, wykazując się dużymi
umiejętnościami kulinarnymi.
Podopieczni bardzo profesjonalnie podeszli do zadania i spod
małych rąk wyszły piękne arcydzieła cukiernicze, a ich konsumpcja sprawiła wiele radości. Aby bardziej zagłębić się
w tajniki pieczenia postanowiliśmy odwiedzić piekarnię pana
Tomasza Kaszuby w Tworkowie. Dzieci z dużym zainteresowaniem zwiedzały piekarnię.
Pan Tomasz bardzo ciekawie
opowiadał o swoim zawodzie.
Zaprezentował nam maszyny,
w których wyrabia się ciasto.
Największe wrażenie wywarła
maszyna spiralna oraz hokejowa. Była możliwość zobaczenia całego procesu przygotowania wypieków od tzw. kuchni.
Z ochotą i zaciekawieniem „mali piekarze” wsypywali produkty do ogromnej maszyny, która
wyrabiała ciasto. Piekarz zaprezentował nam kilka sztuczek
piekarniczych: zawijał rogaliki, plecionki, grzebienie, chałki oraz bułki. Podczas pobytu
była możliwość wypróbowania
swoich umiejętności we wkładaniu i wyjmowaniu chleba do
ogromnego pieca wsadowego
za pomocą łopaty piekarniczej.
Mieliśmy również okazję spróbowania wypieków przygotowanych w piekarni specjalnie na tę
okazję. Na zakończenie dzieci
podziękowały panu Tomaszowi słodkościami oraz własnoręcznie wykonanymi laurkami.
Osobom, które pomogły
uatrakcyjnić dzieciom ferie
podczas zajęć świetlicowych
jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania
Marta Nawrocka
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II miejsce na turnieju w Żorach Finał Rejonowy w Szachach
Szkoły podstawowe

Tworków » 29 lutego w ZSO
w Tworkowie odbył się Finał Rejonowy w Szachach szkół podstawowych. Wzięło w nim udział
25 szachistów (12 dziewcząt i 13
chłopców): z Tworkowa, Raciborza, Rud, Budzisk, Czerwionki, Pogrzebienia. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim.
Wszyscy zagrali 7 rund po 15 minut na partię. Zawody sędziował
trener Klubu Szachowego „Silesia” Racibórz Tadeusz Wójcik.

Wyniki drużynowe –
dziewczęta

Górny rząd od lewej w dresach: Jacek Widera, Kacper Mrozek, Paweł Grud, Łukasz Paskuda, Patryk Czerwiński, Aron
Staś. Dolny rząd: Nikodem Wolnik, Michał Fulneczekk, Fabian Kaczor, Kacper Kaczor, Tomasz Kabut, Trener: Piotr Mucha,
Wojciech Widera. Leżący: Szymon Sobierajewicz

W turnieju Żory CUP 2016
rozegranym 28.02.2016 w hali
piłkarskiej przy ZS 6 w Żorach
z powodzeniem wystąpiła drużyna LKS Tworków. Młodzi piłkarze wzięli udział w turnieju
(rozgrywanym pod honorowym
patronatem Prezydenta Żor) na
zaproszenie MKS Żory.
W grupie LKS Tworków pokonał wszystkie drużyny, nawet
gospodarzy. W półfinale był remis z Unią Książenice. W finale
nasi piłkarze ponownie spotkali
się z gospodarzami - MKS Żory
I – coś jednak nie „zaskoczyło”
i przegrali. Na usprawiedliwienie trzeba dodać, że reprezentacja Żor ma wielu przedstawicieli w kadrze reprezentacji
Polski.
Tak strzelali: Tomasz Ka-

but 9 bramek, Nikodem Wolnik 4 bramki, Fabian Kaczor
4 bramki, Szymon Sobierajewicz 3 bramki, Kacper Kaczor
2 bramki, Wojciech Widera,
Aron Staś, Michał Fulneczek
- 1 bramka.

Końcowa klasyfikacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MKS Żory I
LKS Tworków
Forteca Świerklany
Unia Książenice
LKS Mizerów
Gwarek Zabrze
MKS Żory II
Górnik Boguszowice

Najlepszy bramkarz turnieju: Karol Zdziebło - Forteca
Świerklany,
Najlepszy zawodnik turnie-

ju: Szymon Sobierajewicz - LKS
Tworków,
Najlepszy strzelec turnieju:
Patryk Gogół - MKS Żory

Wyniki meczów drużyny
LKS Tworków

• MKS Żory I – LKS Tworków 1:4
• LKS Mizerów – LKS Tworków 4:9
• LKS Tworków – Górnik Boguszowice 8:1
• LKS Tworków – Unia Książenice 3:3 k.2:0 (PÓŁFINAŁ)
• MKS Żory I – Forteca Świerklany 7:1 (PÓŁFINAŁ)
• LKS Tworków – MKS Żory
I 1:6 (FINAŁ)
Piotr Mucha

Srebro dla Orlików z Tworkowa

Na zdjęciu od lewej: Aron Staś, Filip Sedlaczek, Jacek Widera, Krzysztof Popela, Paweł Juraszek, Jakub Bugla, Michał
Fichna (w skład drużyny wchodzi nieobecna podczas finału – chora - Nicola Jędrzejczyk)

5 marca w Arenie Rafako została rozegrana faza finałowa
Zimowej Ligi Orlików. W szranki stanęły zespoły z regionu,
a emocji w każdym ze starć nie
brakowało. Po wielu kolejkach
zmagań najlepszym zespołem
okazała się Odra Centrum. Drugie miejsce przypadło zespołowi
Tworkowa, a najniższe miejsce
na podium zajęła jedna z drużyn
raciborskiej Unii. Patronat nad

imprezą sprawowało Starostwo
Powiatowe.

Klasyfikacja końcowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odra Centrum Wodzisław
LKS 05 Tworków
Unia I Racibórz
Unia II Racibórz
Unia IV Racibórz
Zameczek Czernica
United Rydułtowy
Unia III Racibórz

9. Stal Kuźnia Raciborska

Wyróżnienia indywidualne

Król strzelców: Bartosz Laskowski (MKP Odra Centrum)
Najlepszy zawodnik: Denis
Dąbkowski (MKP Odra Centrum)
Najlepszy bramkarz: Michał
Fichna (LKS 05 Tworków)
Piotr Mucha

1. SP 13 Racibórz (Joanna
Brzenczka, Oliwia Białuska)
2. SP Budziska (Emilia Blokesz, Magdalena Mroncz)
3. SP Tworków (Sarah Malcharek, Paulina Siegmund)
4. SP 4 Racibórz (Wiktoria
Grab, Amelia Kurakiewicz)
5. SP Pogrzebień (Patrycja
Pietryga)
6. SP 1 Racibórz (Zofia Wieczorek)
7. SP 5 Czerwionka (Zofia Mrowiec, Wiktoria Grzegorzyca)

Najmłodszymi zawodnikami
byli 6-letnia Paulina Siegmund
i 8-letni Kamil Tlon, oboje z SP
Tworków.
Od ubiegłym roku szkoła w Tworkowie realizuje projekt „Edukacja przez szachy
w szkole” przeznaczony dla
dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Obecnie uczą się
dzieci z klasy pierwszej. Naukę
gry w szachy prowadzi Piotr Jeziorski. Zajęcia w szkole są doWyniki indywidualne –
browolne. Plan jest tak ułożony,
że są one na pierwszej lub ostatdziewczęta
1. Joanna Brzenczka – SP 13 niej lekcji i gdyby któryś z rodziRacibórz
ców nie zgodził się, to dziecko
2. Oliwia Białuska – SP 13 Ra- nie musi chodzić na zajęcia gry
cibórz
w szachy. Jak na razie wszyscy
3. Wiktoria Grab – SP 4 Raci- rodzice wyrazili zgodę
bórz
4. Sarah Malcharek – SP Tworków
5. Patrycja Pietryga – SP Pogrzebień

Wyniki drużynowe –
chłopcy

1. SP Tworków (Grzegorz Wojtek, Kamil Tlon)
2. SP 4 Racibórz (Mateusz Doniec, Marek Grab)
3. SP 13 Racibórz (Dawid
Brzenczka, Piotr Kondys)
4. SP Rudy (Jakub Płocidem,
Jakub Pielczyk)
5. SP 5 Czerwionka (Bartosz
Kokoszka, Bartosz Surma)
6. SP 1 Racibórz (Artur Po- Gimnazja
korny)
W drugim dniu rozgry7. SP 4 Czerwionka (Bartosz wek szachowych rywalizowali
Nieścior, Artur Szaboń)
gimnazjaliści. 1 marca w ZSO
w Tworkowie odbył się Finał ReWyniki indywidualne –
jonowy Wojewódzkiej Gimnazjady w Szachach. Wzięło w nim
chłopcy
1. Grzegorz Wojtek SP – Twor- udział 26 szachistów (8 dziewków
cząt i 18 chłopców): z Tworkowa,
2. Artur Pokorny – SP 1 Raci- Raciborza, Kuźni Raciborskiej,
bórz
Kornowaca, Czerwionki. Zawo3. Mateusz Doniec – SP 4 Ra- dy rozegrano systemem szwajcarskim. Chłocy zagrali 7 rund
cibórz
4. Dawid Brzenczka – SP 13 po 15 minut na partię, dziewRacibórz
częta zagrały 6 rund. Zawody
5. Marek Grab – SP 4 Racibórz sędziował trener Klubu Szacho-

wego „Silesia” Racibórz Tadeusz Wójcik. Zawody zorganizował Piotr Jeziorski – nauczyciel
wychowania fizycznego w ZSO
Tworków.

Wyniki drużynowe –
dziewczęta

6. Gimnazjum 2 Racibórz (Karolina Gawliczek, Nicol Janus)
7. ZSO 3 Czerwionka (Klaudia
Gonsior, Anna Mrowiec)
8. ZSO Kuźnia Raciborska
(Martyna Burgieł, Karolina
Nowak)
9. Gimnazjum 1 Racibórz (Karolina Mitko, Milena Pilipczuk)

Wyniki indywidualne –
dziewczęta

1. Klaudia Gonsior – ZSO 3
Czerwionka
2. Karolina Gawliczek – Gimnazjum 2 Racibórz
3. Nicol Janus – Gimnazjum 2
Racibórz

Wyniki drużynowe –
chłopcy

1. Gimnazjum Tworków (Rafał
Bulenda, Michał Tlon)
2. Gimnazjum 2 Czerwionka
(Bartłomiej Korus, Jakub
Niemyjski)
3. Gimnazjum Kornowac (Kamil Kaczor, Jakub Luboń)
4. Gimnazjum 1 Racibórz (Karol Pierzchała, Michał Sochiera)
5. Gimnazjum 5 Racibórz (Maciej Małek, Szymon Kuciński)
6. Gimnazjum 2 Racibórz (Paweł Majnusz, Grzegorz Kaczorowski)
7. ZSO 3 Czerwionka (Robert
Konopacki, Michał Frycz)
8. ZSO Kuźnia Raciborska
(Marek Głuszkiewicz, Piotr
Baron)
9. Gimnazjum 3 Racibórz
(Adam Lorenc, Mateusz
Grabowski)

Wyniki indywidualne –
chłopcy

1. Rafał Bulenda – Gimnazjum
Tworków
2. Michał Tlon – Gimnazjum
Tworków
3. Bartłomiej Korus – Gimnazjum 2 Czerwionka
Wyróżniony przez sędziego,
jako zawodnik grający fair play,
został Jakub Luboń z Gimnazjum w Kornowacu.
(tb)

14 » Rozmaitości »

Marzec 2016 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Pomysły na Dzień Kobiet

ZDROWE WYPIEKI,

które można jeść bez wyrzutów sumienia!
Czasami przychodzi ochota na coś słodkiego, pomimo
usilnych starań, by utrzymać
racjonalną, zdrową dietę. Nie
wiem, jak Wy, ale ja nie lubię
zdrowych zamienników słodyczy i deserów, które w ogóle
nie wyglądają i nie smakują
jak to, co chcemy zamienić.
W ogóle nie przekonują mnie
mało słodkie ciasta, albo zdrowe, ale niesmaczne desery. Bo
przecież kiedy mamy ochotę na cukierka, to nie chcemy
zjeść jabłka! W związku z tym
przygotowałam przykłady deserów, które można jeść bez
wyrzutów sumienia i które są
równie pyszne, a może i lepsze, niż ich kaloryczne odpowiedniki!

Mocno czekoladowe,
dietetyczne ciasto
z fasoli

Ciasto jest pyszne, bardzo
czekoladowe, wilgotne w środku i przypomina tradycyjnego
murzynka. W cieście naprawdę nie czuć fasoli, a czekoladowy smak sprawia, że jest idealne dla wszystkich dbających
o linię.
Składniki:
• puszka białej fasoli lub 400

•
•
•
•
•
•

gram fasoli białej ugotowanej
2 jajka
90 g jogurtu
1 łyżka rodzynek, orzechów
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżki kakao (takiego prawdziwego, bez dodatku cukru)
2 łyżki ksylitolu, bądź innego
zdrowego zamiennika cukru

Polewa:
• serek homogenizowany
• 1,5 łyżki ksylitolu
• 1 łyżeczka cukru waniliowego lub esencji waniliowe
Przygotowanie
Fasolę należy bardzo dokładnie opłukać, a następnie wrzucić do miski, dodać jajka i zmiksować na gładką masę. Dodać
resztę składników i starannie
wymieszać. Piekarnik rozgrzać
do 180° C, ciasto wlać do małej, okrągłej formy i piec 35-40
minut. Gotowość ciasta należy
sprawdzić patyczkiem, jeśli jest
suchy, można wyjmować.
Polewa: wymieszać wszystkie składniki. Po wystygnięciu
ciasta rozsmarować polewę.
Można posypać na wierzchu
kakao. Ciasto wsadzić na godzinę do lodówki, po tym cza-

sie jest gotowe do zjedzenia!

Cytrynowe muffinki

Pyszne, cytrynowe i smakują dokładnie tak samo, jak
muffiny pełne masła i cukru,
a nie zawierają żadnego z tych
składników!
Składniki:
• 30 g mąki kukurydzianej
• 105 g mąki pełnoziarnistej
• 60 g jogurtu greckiego
• 1 jajko
• 1 łyżka masła klarowanego
• 0,5 szklanki mleka
• 2 łyżki ksylitolu
• skórka z całej cytryny
• 2 łyżki soku z cytryny
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 1,5 łyżeczki cukru wanilinowego lub esencji waniliowej
• 0,5 łyżeczki soli
Polewa:
• 2 łyżki ksylitolu
• sok z połówki cytryny
Przygotowanie
Przygotować dwie miski. Do
jednej wsypać obie mąki, ksylitol, cukier wanilinowy, sól skórkę z cytryny, sodę oczyszczoną

Dietetyk kliniczny Aleksandra Brzeźniak
REKLAMA

i proszek do pieczenia. Do drugiej wbić jajko, dodać sok z cytryny i jogurt grecki. W obu
miskach wymieszać składniki.
W garnku roztopić masło klarowane, gdy przybierze płynną postać, dodać je do suchych
składników i wymieszać. Dodać powoli płynne składniki,
cały czas dokładnie mieszając
do czasu, aż masa będzie jednolita. Wlać ciasto do foremek.
Piekarnik rozgrzać do temperatury 180° C, piec 20 – 25 minut. Przyrządzić dietetyczny
lukier z ksylitolu: do miseczki dodać sok z połówki cytryny, dodać ksylitol i energicznie
wymieszać składniki.
1 muffinka ma tylko 110 kcal.
Uwaga! Należy pamiętać, by
nie zjeść wszystkich na raz,
bo taka ilość ksylitolu może
spowodować efekt przeczyszczający!
Mam nadzieję, że wypróbujecie te przepisy i przekonacie
się, że wypieki na diecie mogą być zarówno zdrowe, jak
i pyszne! Smacznego!

Sposobów na nietuzinkowe
spędzenie dnia ósmego marca
może być naprawdę mnóstwo.
Warto tego dnia puścić wodzę fantazji i przygotować coś
bardziej oryginalnego.
Już 5 marca można było na
przykład wziąć udział w rajdzie
terenowym. Taki Dzień Kobiet
przygotował Raciborski Klub
OFFROAD 4x4. Najpierw 2-godzinny przejazd terenówkami
trasą turystyczną, a potem trial
- specjalnie przygotowany tor
przeszkód dla kobiet na terenie Paintball w Tworkowie. Dodatkową atrakcją był właśnie
paintball, a na zakończenie imprezy pieczenie kiełbasek przy
ognisku.
Panie, które nie lubią „taplać się” w błocie mogły wpaść
8 marca do Alicji (butik przy
Biedronce w Krzyżanowicach)

INFORMACJA URZĘDU GMINY W KRZYŻANOWICACH DOTYCZĄCA OFERTY PRACY

i oddać się w ręce wizażystek,
które przez cały dzień wykonywały chętnym klientkom bezpłatny makijaż. Był też szampan, kawa, słodycze i drobne
upominki – niezależnie od tego czy ktoś zrobił zakupy, czy
tylko przejrzał wieszaki i półki.
Za rok kolajny Dzień kobiet!
(tb)
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REKLAMA

REKLAMA

BIURO SONIA
RACHUNKOWE
SARNACKA
Tworków ul. Długa 30a | tel. 508 247 697
Zakres usług księgowych dla firm:
» księgi przychodów i rozchodów
» księgi handlowe (pełna księgowość)
» ryczałt i karty podatkowe
» ewidencje środków trwałych
» kadry i płace
» rozliczenia ZUS
» na życzenie odbiór dokumentów w siedzibie Klienta

ZAPRASZAMY!
REKLAMA

REKLAMA

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

NAPRAWA SPRZÊTU
ELEKTRONICZNEGO

całodobowo

Andrzej Bulenda

tel. 032 419 63 35,
tel. kom. 0 692 753 998

Kwiaciarnia KRYSTYNA
Tworków ul. Raciborska 3
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
Konie to inteligentne zwierzęta, które potrafią wyczuć nastrój drugiego człowieka. Mimo że są zwierzętami, można
w nich dostrzec bardzo ludzkie zachowania. Wielu ludzi
lubi jazdę konną, ponieważ czują się wtedy wolni. Natomiast dzieci, te które jeszcze nie potrafią jeździć oraz te,
które mają praktykę za sobą, lubią konie i kucyki od małego. Dlatego między innymi w księgarniach często można
spotkać książki dedykowane dzieciom, które lubią te zwierzęta. Do tych serii zaliczyć można „Białka”.

półki

BIAŁEK I BŁYSK – MARIE LOUISE RUDOLFSSON

Książka przygotowana z myślą o dzieciach, które zaczynają samodzielnie czytać. Opowieści szwedzkiej autorki wciągną maluchy w zabawny świat kucyka Białka i jego przyjaciół! „Białek i Błysk” to jedna
z serii książek o kucyku Białku dedykowanych maluchom, które właśnie uczą się czytać. Duża wielkość liter i przejrzysta konstrukcja zdań
wzmacniają koncentrację i pozwalają uniknąć znużenia towarzyszącego
pierwszym próbom małych czytelników. Dzieci na pewno wciągną się
w opowieści o Białku, które z humorem i pomysłem opisała szwedzka
autorka literatury dziecięcej Marie Louise Rudolfsson.

BIAŁEK UCZY SIĘ SKAKAĆ
– MARIE LOUISE RUDOLFSSON

„W tej chwili byłem taki szczęśliwy, że mógłbym obiecać jej wszystko,
jednak parsknąłem tylko ostrożnie. No bo nigdy nic nie wiadomo. Jak
się obieca, to koniec. Przyrzeczeń trzeba zawsze dotrzymywać, nauczyła mnie tego moja mama na Gotlandii. Dlatego najlepiej nie obiecywać niczego, czego się nie jest pewnym”.

BIAŁEK W ZOO
– MARIE LOUISE RUDOLFSSON

„Rzuciłem się do galopu. Zawróciłem w miejscu i dałem susa w las. W pół skoku coś szarpnęło mnie za szyję i upadłem jak długi na ziemię. – Pomocy! – krzyknąłem, wymachując nogami w powietrzu. Nie byłem w stanie się uwolnić,
bo na szyi miałem sznur. Wrzynał mi się w skórę i sprawiał straszny
ból, kiedy próbowałem się wyrwać. Dwóch mężczyzn trzymało linę i nie
wyglądało na to, żeby zamierzali mnie puścić. -No chodź, kucyku- przemówił jeden z nich łagodnie. – Chodź z nami grzecznie, to dostaniesz
owsa i siana. Wierzgnąłem ze złością, żeby pokazać, że wcale nie mam
zamiaru być grzeczny”.

BIAŁEK POMAGA MĘDRUSIOWI WIEWIÓRCE
– MARIE LOUISE RUDOLFSSON

„Czasem rzeczywiście płatamy figle, Błysk i ja, ale tylko tak dla zabawy,
nigdy ze złośliwości. Mój przyjaciel potrafi czasem być niemiły; kiedy
chce, żeby go zostawiono w spokoju i dano mu pospać na stojąco z głową w krzakach, lub gdy Matss przychodzi i próbuje założyć mu uzdę
i prowadzić w kółko, by sprawdzić, czy potrafi grzecznie iść, albo kiedy
Błysk się pasie, a Matss chce go wyczesać. Wtedy potrafi się rozzłościć
i kopnąć tylną nogą, nie przepada bowiem za pieszczotami”.

BIAŁEK SPOTYKA KARMEL –
MARIE LOUISE RUDOLFSSON

„Ja natomiast uwielbiam, kiedy Pia tuli mnie
i drapie po całym ciele albo przynosi wielką szczotkę, żeby mnie wyczyścić. Szczotka jest dość ostra i przyjemnie skrobie skórę. Chociaż
zrzuciliśmy już źrebięcą sierść, to wciąż wypadają nam włosy nawet
w środku zimy, jak pogoda się zmienia i robi się ciepło. Bardzo lubię,
gdy Pia przychodzi mnie wyczesać”.

Myśl
Jesteś piękny, jesteś unikalny, jesteś znakomity.
Nie pozwól, aby ktokolwiek sprawił, że zaczniesz myśleć inaczej.

Joe Duncan

Uśmiechnij się
- Cześć Waldek! Pogodziłeś się w końcu z żoną? Wczoraj wieczorem widziałem jak razem piłowaliście drzewo na dworze.
- E, stary. My dzieliliśmy meble…
- Zaprowadziłem wczoraj swoją żonę do ZOO.
- I jak?
- Nie wzięli…


Po przebudzeniu pacjentki lekarz mówi do jej męża:
- Musi pan wiedzieć, że pańska żona cierpi na manię wielkości. Czy w jej rodzinie były podobne przypadki?
- Owszem. Teść był przekonany, że jest panem domu.


Piotr i Agnieszka są bardzo zgodnym małżeństwem, panuje u nich prawdziwa harmonia rodzinna: mają ten sam gust, identyczne poglądy i przyzwyczajenia, te same
marzenia. Tylko Piotrowi zajęło trzy lata, żeby się do tego wszystkiego przyzwyczaić.
- Wczoraj żona posłała mnie do sklepu na zakupy.
- No i co?
- Nie masz pojęcia jak tam się wszystko zmieniło przez te 10 lat!



Przyjaciółka pyta przyjaciółkę:
- Czy spotkałaś już w swoim życiu mężczyznę, który delikatnym dotknięciem poruszył w tobie każdy nerw?
- Tak, spotkałam. To był dentysta.


Jasio wraca ze szkoły z pokrwawionym nosem.
- Co ci się stało? - pyta mama.
- To przez tego magika z cyrku, który podczas przedstawienia wyciągnął mi z nosa
złotą monetę!
- I zostawił cię w takim stanie?
- On nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali następnych monet!


Mąż wraca późną nocą do domu i żeby nie budzić żony rozbiera się już w przedpokoju i nago wślizguje się do sypialni. Żona jednak się budzi i widząc golasa zauważa: To
dziś przepiłeś i ubranie?!


Żona do męża: Popatrz kochanie, reklama nie kłamie! Po wypraniu twoja koszula
jest śnieżnobiała!
- Wolałem, jak była w kratkę…

BIAŁEK PRÓBUJE LATAĆ – MARIE
LOUISE RUDOLFSSON

„To była bardzo uroczysta chwila. Wszyscy
patrzyli na nas, kiedy na sztywnych nogach podeszliśmy do karmel
i jej mamy. Pięknie się im ukłoniliśmy, zginając szyje, aż dotknęliśmy
nosami trawy. Potem trąciliśmy delikatnie małego Białogonka, dając
mu do zrozumienia, że ma iść z nami. Początkowo nie chciał, wolał zostać z mamą. Ona jednak szepnęła mu coś do jednego ucha, Karmel
dodała coś do drugiego, i malec ruszył w stronę Agatona Łosia, a my
razem z nim po obu jego stronach. Był uroczy i bardzo podobny do
Karmel. Kiedy stanęliśmy przed obliczem Agatona, zerknąłem na sarenkę. Wyglądała na bardzo dumną i szczęśliwą, a jej wielkie brązowe oczy lśniły promiennie”.
Inne tytuły z tej bardzo ciekawej serii o przygodach Białka: „Białek ratuje Złotoskrzydłą”, „Białek
idzie do szkoły”, „Białek i Norbert Nornik”, „Białek i Tutka”, „Białek i niesforny kociak”, „Białek i Błysk”, „Białek i Iskierka”, „Białek i baran Teodor”, „ Białek poznaje nowego przyjaciela”,
„Białek pociesza Dżordża Dżdżownicę”, „Białek odnajduje koronę Agatona”.
Celowo dobrana wielkość liter, przejrzysta konstrukcja zdań, fascynujące przygody – to wszystko dla najmłodszych Czytelników, którzy rozpoczynają swoje spotkania i przygody z książką.
Zapraszamy do bibliotek.
A. Winiarczyk
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