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XI Powiatowe
i VIII Międzynarodowe

ZAWODY SIKAWEK
KONNYCH
w Bieńkowicach
o Puchar Starosty
Raciborskiego

2-3
lipca

2016 r.
Boisko sportowe
w Bieńkowicach

Boisko LKS 25-26 CZERWIEC 2016
Sobota 25.06.2016

����� - �ozpoczęcie
����� - Występ zespoł� „Jinks”
Zabawa taneczna z DJ-em

Niedziela 26.06.2016

����� - �ejestracja załóg
�����-����� - Wyjazd pojazdów na trasę
����� - �okaz pojazdów
����� - �ozdanie nagród i p�c�arów
����� - �oncert �aweł �ołecki z
Zespołem
Zabawa taneczna z DJ-em

Kalendarz najbliższych imprez planowanych w gminie Krzyżanowice
Data

Nazwa wydarzenia

Miejsce

24-26.06.2016 Tworków CUP 2016

Tworków

25.06.2016

Spływ kajakowy – Otwieranie Granicznych rzeka Odra na trasie
Meandrów Odry
Stary Bogumin-Zabełków

26.06.2016

IX Zlot Pojazdów Zabytkowych

Zabełków

1-3.07. 2016

Meander Orient Express

Chałupki – rzeka Odra

02.07.2016

X Międzynarodowe Zawody Sportowo – Pożarnicze CTIF Młodzieżowych Drużyn PoKrzyżanowice
żarniczych OSP o Puchar Starosty Powiatu
Raciborskiego

2-3.07. 2016

VIII Międzynarodowe i XI Powiatowe Zawody
Bieńkowice
Sikawek Konnych

20.07.2016

Letni Festyn Rodzinny

23.07.2016

Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar
Owsiszcze
Wójta Gminy Krzyżanowice

Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzyżanowicach

Wybory uzupełniające w Rudyszwałdzie
W związku z rezygnacją
Radnego Pana Krystiana Kubny z pełnienia mandatu Radnego Rady Gminy Krzyżanowice z powodu zmiany stanu
cywilnego i miejsca zamieszkania, Wojewoda Śląski zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających 31 lipca

Sobota, 2 lipca
17:00 – Rozpoczęcie festynu
20:00 – Pokazy strazackie
20:30 – Zabawa taneczna

Gmina Krzyżanowice

Niedziela, 3 lipca
13:00 – Zbiórka przed remizą OSP
zaproszonych gości i sikawek
konnych
14:00 – Wymarsz korowodu na boisko
14:30 – Odprawa dowódców
15:00 – Rozpoczęcie zawodów
19:00 – Zabawa taneczna

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

NOWE ŚRODKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

i mieszkańców na obszarze Morawskich Wrót
Tworzenie Przedsiębiorstw:
na założenie firmy beneficjenci otrzymają 60.000 zł – jest to
PREMIA 100% finansowana
w formie ryczałtowej.
Rozwój Przedsiębiorstw:
na rozwój działalności gospodarczej będzie można uzyskać
do 300.000 zł – 70% kosztów kwalifikowalnych.
Planuje się, iż konkursy będą ogłaszane w II półroczu roku
2016, 2017 oraz 2018 r.
Projekty Grantowe: adresowane głównie do mieszkańców
i organizacji działających na wsi
w celu wzmocnienia kapitału

społecznego i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Projekty infrastrukturalne:
przeznaczone głównie dla gmin,
instytucji kultury czy jednostek
wyznaniowych.
Szczegółowy harmonogram
konkursów oraz ich tematyka
znajduję się na stronie internetowej www.morawskie–wrota.
pl. Przed ogłoszeniem konkurów na stronie internetowej dostępne będą również wszystkie

wnioski, instrukcje wypełniania
oraz procedury naboru. Przed
każdymi konkursami będą prowadzone również szkolenia dla
beneficjentów.
Pytania należy kierować na
adres mailowy astyrnol@morawskie-wrota.pl lub biuro@
morawskie-wrota.pl. Zapraszamy również do odwiedzenia siedziby w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27.

Informacja dla rolników

Dopłaty do wapnowania
ze środków WFOŚiGW
w Katowicach

Izbie Rolniczej w Katowicach.
Szczegóły na temat możliwości uzyskania dofinansowania
w okręgu wyborczym nr 14 deksu Wyborczego głosowanie
Informuje się o możliwości oraz wzory dokumentów doobejmującym granice sołe- nie będzie przeprowadzane.
pozyskania dofinansowania stępne są:
ctwa Rudyszwałd.
Za wybranego radnego do zadania „Wapnowanie gleb • w Śląskiej Izbie Rolniczej, ul.
Z uwagi na zarejestrowanie Gminna Komisja Wyborcza kwaśnych i bardzo kwaśnych na
Jesionowa 9A, 40-159 Katotylko jednego kandydata na rad- w Krzyżanowicach uznaje za- terenie województwa śląskiego
wice pod numerem telefonu
32/ 258-04-45na stronie internego w okręgu wyborczym Nr rejestrowanego kandydata z Li- w roku 2016”. Wnioski można
14 w wyborach uzupełniających sty Nr 1 KWW Grzegorza Utra- składać od 29 lutego 2016r. do
netowej Śląskiej Izby Rolnido Rady Gminy Krzyżanowice ckiego – Panią Beatę Płaczek. wyczerpania środków przeznaczej pod adresem: http://www.
oraz w związku z art. 434 § 2 Koczonych na w/w cel w Śląskiej
sir-katowice.pl/15-aktulanosci/

grupy-tematyczne/29-wapnowanie-gleb
Informacje dostępne są
w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w Referacie Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz na stronie
internetowej Gminy Krzyżanowice pod adresem www.krzyzanowice.pl w zakładce aktualności.
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PARADA MARSZOWA I KONCERT
w parku przy pałacu Lichnowskich
Krzyżanowice » W tym roku
Koncert poświęcony pamięci
Liszta i Beethovena miał wyjątkowy prolog. Rozpoczął się
w centrum Krzyżanowic przy
Urzędzie Gminy, gdzie goście
i mieszkańcy obejrzeli pokaz parady marszowej Orkiestry Dętej
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koźla, pod
kierunkiem Krzysztofa Ligenzy.
Zachwyceni widzowie nagrodzili niecodzienny pokaz gorącymi
brawami.
Następnie wszyscy przemaszerowali na czele z orkiestrą
do Pałacu Lichnowskich pod

tablice upamiętniające kompozytorów. Tam nastąpiła oficjalna część uroczystości – złożenie kwiatów przez delegacje
gmin partnerskich: niemieckiej
Seeshaupt, węgierskiej Ratki
oraz czeskich gmin Szylerzowice, Hać, Piszcz i miasta Bogumin, władze gminy Krzyżanowice, przedstawicieli organizacji społecznych. W uroczystości uczestniczyli także posłanka
Gabriela Lenartowicz, senator
Adam Gawęda, starosta raciborski Adam Winiarski oraz
inicjatorzy międzynarodowej
współpracy partnerskiej wójt

senior Wilhelm Wolnik, były starosta Haci Paweł Kotlarz.
Po raz kolejny w pięknej scenerii ogrodu przy Różanym Pałacu w Krzyżanowicach – niegdyś własności Lichnowskich,
obecnie Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek – odbył się koncert poświęcony pamięci Beetovena
i Liszta, tym razem w wykonaniu Orkiestry Dętej z Kędzierzyna Koźla.
Muzyczne święto rozpoczął
utwór Johna Miles'a „Muzyka
była moją pierwszą miłością...”.

W repertuarze znalazły się także muzyka filmowa – Ostatni
Mohikanin, Król Lew, Piraci
z Karaibów, Różowa Pantera,
Dzieci Sancheza. Nie zabrakło
starej, ale ponadczasowej dobrej muzyki rockowej zespołu
Deep Purple, z najbardziej rozpoznawalnym utworem „Smoke
on the Water”.
Repertuar i perfekcyjne wykonanie sprawił, że słuchacze
dziękowali artystom gorącymi
brawami.
(tb)

Pan Antoni Kopeć, mieszkaniec Chałupek, 9 czerwca 2016
roku obchodził swoje 90. urodziny. Z tej okazji dostojnego
jubilata odwiedzili wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki oraz zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki, wręczając bukiet kwiatów oraz składając najserdeczniejsze życzenia
i gratulacje w imieniu własnym
oraz mieszkańców gminy.

Życzenia dla jubilata
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KRÓTKO
27 maja
W Katowicach wójt gminy Grzegorz Utracki spotkał się z wicemarszałkiem Stanisławem Dąbrową. Tematem rozmowy było
pozyskanie środków na kontynuację remontu drogi wojewódzkiej
DW 936 (ul. Kolejowa) w Krzyżanowicach oraz przebudowa
chodnika wzdłuż tej drogi.
28 maj
Odbył się koncert poświęcony pamięci Liszta i Beethovena. Z tej okazji gościły w gminie delegacje gmin partnerskich
z Seeshaupt, Ratki, Haci, Piszcza,
Bogumina i Szylerzowic.
31 maja
Wójt spotkał się w Urzędzie Gminy z senatorem Adamem Gawędą. Tematem rozmowy były m. in.
możliwości wsparcia inwestycji
w gminie Krzyżanowice
W Marklowicach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD
Morawskie Wrota. W zebraniu
uczestniczył wójt wraz z przedstawicielami gminy – członkami LGD.
1 czerwca
W ZSO w Krzyżanowicach odbyły się rozgrywki sportowe dzieci
i młodzieży w ramach utrzymania polsko-czeskiego projektu
„Lato w Krzyżanowicach, zima
w Śmiłowicach”.
2 czerwca
Wójt gminy spotkał się z przedstawicielami Wyższej Szkoły Humanitas, aby podsumować dotychczasową współpracę dotyczącą realizacji zajęć Uniwersytetu Dziecięcego. Rozmawiano
także o dalszej współpracy oraz
nowych inicjatywach.
6 czerwca
Wójt gminy i dyrektor GZOKSiT
uczestniczyli podczas otwarcia
oraz wręczania medali międzynarodowej olimpiady szkół w ramach współpracy gmin partnerskich Krzyżanowice, Hać, Piszcz
oraz gospodarza zawodów –
Szylerzowic.
8 czerwca
Spotkanie wójta gminy z komendantem Policji Miejskiej z Bogumina oraz komendantem Komisariatu Policji w Krzyżanowicach w sprawie efektywniejszej
współpracy i wymiany informacji
nt. zdarzeń, kradzieży z udziałem
obywateli czeskich i polskich.
9 czerwca
25-lecie partnerstwa polsko-niemieckiego obchodzono w Konsulacie RFN w Opolu. W uroczystości udział wzięli wójt gminy
i zastępca wójta.
Kolejna sesja Młodzieżowej Rady
Gminy w Krzyżanowicach, której
tematem był m. in. festiwal na
zakończenie wakacji.
10 czerwca
W Katowicach odbyło się X Forum Nowej Gospodarki, na którym poruszono m.in. tematy z zakresu ograniczenia niskiej emisji, rewitalizacji obszarów gmin,
transformacji energetycznej.
W forum wziął udział wójt gminy.
11 czerwca
Przedszkole w Tworkowie obchodziło jubileusz 80-lecia powstania.
W Urzędzie Gminy odbyło się

WOJEWODA ŚLĄSKI

Śląsku” – przedstawiła Adriana
Witkowska-Konieczny ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Michał Kura zaprezentował rozwój przedsiębiorczości
w gminie Krzyżanowice w ostatnich kilkunastu latach, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wójt Grzegorz Utracki poinformował o możliwości
dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach Lokalnej
Grupy Działania Morawskie
Krzyżanowice na zaproszenie Wrota w nowym okresie prowójta Grzegorza Utrackiego. gramowania. ZaprezentowaOkazją do spotkania był Dzień ne zostały także nowe pomysły
Przedsiębiorczości zorganizo- na biznes młodych mieszkańwany 14 czerwca w sali narad ców naszej gminy. Na zakończeUrzędu Gminy oraz podsumo- nie przedsiębiorcy dyskutowali
wanie trzeciej edycji projektu
StartUp. W forum przedsiębiorców wzięło udział kilkadziesiąt
osób prowadzących własną
działalność gospodarczą oraz
goście: senator Adam Gawęda, starosta Ryszard Winiarski i z-ca dyrektora Śląskiego
Centrum Przedsiębiorczości
Tomasz Piechniczek.
Podczas spotkania prelekcje na temat programu StartUp w gminie Krzyżanowice
wygłosił Grzegorz Wawoczny.
„Dobre projekty biznesowe na

nad ideą założenia stowarzyszenia przedsiębiorców gminy
Krzyżanowice.
Zabierając głos wojewoda
Jarosław Wieczorek stwierdził,
że gmina Krzyżanowice ma
ogromny potencjał gospodarczy i szanse na rozwój, co powinno przynieść korzyści przedsiębiorcom, a tym samym mieszkańcom. Zauważył również
dobrą współpracę samorządu
i przedsiębiorców.
Zanim wojewoda opuścił
gminę Krzyżanowice odwiedził
zamek w Chałupkach i obejrzał
miniatury pałaców, które znajdują się w parku przy zamku.
(tb)

Organizowane będą wspólne
działania o tematyce przyrodniczej, warsztaty terenowe, plenery malarskie, zajęcia sportowe i gry integracyjne. Projekt
o nowe urządzenia zabawowe. jest nakierowany na poznawaWnioskowana kwota dofinan- nie przyrody, jej uroków i zrozumienie praw przyrody. Reasowania: 15.397,75 euro
lizacja tych działań wymaga za„Wspólnie poznajemy tajniki gospodarowania historycznego
przyrody na polsko-czeskim po- źródełka w tworkowskim parku.
graniczu”
Wnioskowana kwota dofinanPartner CZ – Základní ško- sowania: 17.053,08 euro
la Šilheřovice (szkoła podsta„Popularyzacja astroturystywowa)
W ramach projektu zosta- ki na polsko-czeskim pograninie nawiązana współpraca mię- czu”
Partner CZ – Obec Šilheřodzy ZSO w Tworkowie a Szkołą
Podstawową w Szylerzowicach. vice (gmina)
Celem projektu jest rozpropagowanie nowej formy turystyki
– tzw. astroturystyki wśród potencjalnych turystów odwiedza-

jących polsko-czeskie pogranicze. Zainteresowani turyści oraz
mieszkańcy będą mogli w inny,
atrakcyjny sposób spędzić wolny
czas biorąc udział w organizowanym w ramach projektu pikniku
pod gwiazdami, podczas którego
prowadzone będą obserwacje
astronomiczne.
Ponadto Partnerzy projektu
planują wydanie dwóch wielojęzycznych publikacji, zawierających informacje i zdjęcia zabytków obu gmin, sfotografowanych na tle nocnego nieba.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 23.757,50 euro

riusza Ogrodowskiego z Rybnika. Koszt robót to 830.633,74
zł. Roboty zostaną zakończone w sierpniu tego roku. Zadanie uzyska dofinansowanie
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019 r. w wysokości 50 %.
Przebudowę ul. Granicznej
do cmentarza w Owsiszczach
wykonuje firma EKOLAND Marioli Studnic z Zabełkowa. Na to
zadanie zostało przeznaczone
193.291,55 zł. Roboty zostaną zakończone w czerwcu tego roku.
Zostało zakończone pierwsze koszenie około 350 tys. m2
traw poboczy dróg gminnych

to zadanie gmina Krzyżanowice otrzymała promesę Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości do 80 %
kosztów kwalifikowalnych.
Zakończone zostały roboty
związane z przebudową ul. Poprzecznej w Roszkowie. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza, wykonał roboty za kwotę
96.143,93 zł.
Z fundusz sołeckiego została utwardzona ul. Spacerowe
w Chałupkach. Wykonawcą robót jest firma EKOLAN z Zabełkowa
Opr. BG.

na dniu przedsiębiorczości
W GMINIE KRZYŻANOWICE
Krzyżanowice: Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek odwiedził gminę Krzyżanowice. Była
to pierwsza od chwili powołania wizyta wojewody Wieczorka na ziemi raciborskiej. Zanim

spotkał się z samorządowcami
i przedsiębiorcami zwiedził kościół i krypty w Tworkowie oraz
złożył kwiaty przed tablicą ks.
Emila Szramka.
Wojewoda odwiedził gminę

Gmina Krzyżanowice złożyła nowe wnioski
Gmina Krzyżanowice złożyła 3 wnioski o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg
V – A Republika Czeska – Polska
w pierwszym naborze wniosków
do Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Silesia.
Dofinansowanie: 85%
z EFRR, 5% z budżetu państwa.
„Razem możemy więcej – 20
lecie współpracy Przedszkoli

w Chałupkach i Szylerzowicach”
Partner CZ – Mateřská škola
Šilheřovice (przedszkole)
Realizowany projekt ma
poszerzyć i pogłębić istniejącą współpracę miedzy dziećmi z polskiej i czeskiej strony,
poprzez organizację szeregu
wydarzeń, warsztatów, imprez
o charakterze kulturalnym,
sportowym i edukacyjnym.
W ramach projektu przewiduje się także doposażenie
przedszkolnego placu zabaw

Inwestycje i remonty
Remonty istniejących oraz
zabudowanie nowych krat i kratek ściekowych przy drogach
gminnych wraz z ich wyczyszczeniem, remonty murków oporowych i przepustów, a także
usuwanie awarii na drogach
gminnych wykonywać będzie
Zakład Usług Wodociągowo
– Kanalizacyjnych i Remontowo-Budowlanych „ROLES”
z Tworkowa, który wygrał ogłoszone zaproszenia do składania ofert. Pierwsze remonty zostały wykonane: w Roszkowie

plac przed OSP i w Owsiszczach
Rudowina – koszt remontów to
3.482,36 zł. Awarie zostały usunięte w Tworkowie na ul. Polnej,
w Krzyżanowicach na ul. Lompy i Alei Lichnowskiego, w Rudyszwałdzie na ul. Granicznej,
Owsiszczach na Wojska Polskiego, Roszkowie na ul. Wiejskiej.
Koszt usuwania awarii wyniósł
5.998,35 zł.
Przebudowę ul. Powstańców
Śl. wraz z Placem Warszawskim
w Chałupkach wykonuje Zakład Usług Budowlanych Ma-

oraz miejsc wskazanych wraz
z obróbką znaków drogowych
pionowych, zbiórką oraz wywozem na kompostownik. Koszenie realizował Zakład Usługowy
Dawida Studnic z Zabełkowa.
Koszt robót wyniósł 33.742,17 zł.
Wykonawcą remontu mostu
granicznego w Chałupkach był
Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „JAMS” z Tworkowa. Koszt robot to 141.941,25
zł.
Firma EKOLAND Marioli
Studnic z Zabełkowa jest wykonawcą robót związanych
z odbudową mostu w ciągu ul.
Powstańców Śl. w Zabełkowie.
Koszt robót to 132.693,40 zł. Na

Rozstrzygnięcie konkursu –
posiedzenie Europejskiego Komitetu Sterującego zaplanowano na 28.07.2016 r.
(ML)
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WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA
Sesja absolutoryjna dla każ- • projekt „Muzyka nie zna
44.280,00 zł).
nie koncepcji budowy hali
sportowej w Krzyżanowidego wójta jest najważniejszą
granic- organizacja koncer- ŚRODKI POZYSKANE
sesją w roku. W tym dniu ratu poświęconego pamięci L. Z WFOŚIGW
cach (392.580,00 zł),
Beethovena i F. Liszta” – re- • modernizacja kotłowni wraz • dotacja w łącznej kwocie
da gminy ocenia pracę za cały
rok. Wymóg corocznego przed493.778,89 zł dla mieszkańalizowany z POWT Fundusz
z montażem instalacji solarłożenia sprawozdania z wykoMikroprojektów – całkowita
nej w przedszkolu w Zabełców gminy na realizację Pronania budżetu i uzyskania z tewartość projektu 50.269,39 zł.
kowie – dotacja 22.291,00 zł
gramu Ograniczania Niskiej
go tytułu absolutorium wynika
+ pożyczka 16.586,00 zł, jako
Emisji.
z przepisów ustawy o samorzą- PROJEKTY
refundacja poniesionych wydzie gminnym.
datków (59.753,40 zł) w 2014
Udzielono również dotacji
W DROGOWNICTWIE
roku,
24 maja radni zatwierdzili • przebudowa ul. Moniuszdla Powiatu Raciborskiego na
sprawozdanie finansowe gmiki i Powstańców Śląskich • likwidacja magazynu nie- przebudowę chodników przy
w Krzyżanowicach łącząny Krzyżanowice za 2015 rok
legalnych odpadów niebez- drogach powiatowych na terei jednogłośnie udzielili absolutocych drogę krajową DK
piecznych na terenie hali nie gminy (49.683,85 zł) – ogólz drogą powiatową – dofiprzemysłowej w Zabełko- na wartość wykonanych prac to
rium wójtowi gminy Grzegorzowi Utrackiemu. Na sesji uchwanansowana z budżetu pańwie (dotacja – 69.541,20 zł) 129.183,19 zł.
ła absolutoryjna nie wzbudziła
stwa w ramach Narodowejako refundacja poniesiokontrowersji – wcześniej radni
go Programu Przebudowy
nych wydatków (69.541,20
Rok sprawozdawczy zakońomówili szczegółowo realizację
Dróg Lokalnych na lata 2012
zł) w 2014 roku,
czył się wykonaniem dochobudżetu na posiedzeniach komi-2015 w wysokości 405.344,00 • pożyczka na ograniczanie ni- dów w wysokości 39.986.143,20
sji i wyrazili pozytywną opinię
zł (koszt realizacji zadania
skiej emisji na terenie Gmi- zł, zaś wydatków w wysokości
na temat wykonania budżetu.
880.316,29 zł),
ny Krzyżanowice 246.506 zł 39.312.427,44 zł, czyli nadwyżką
Zanim rada podjęła uchwałę, • przebudowa nawierzch(łącznie z wkładem z budżetu w wysokości 673.715,76 zł. Wywójt omówił sprawozdanie z reni drogi polnej w Krzyżagminy mieszkańcy otrzymali datki majątkowe (wydatki na
alizacji budżetu, podkreślając
nowicach za cmentarzem
494.000 zł dotacji na wymianę cele inwestycyjne) w wysoko– dofinansowana z Funduogrom i różnorodność zadań japieców i instalację solarów). ści 10.617.154,22 zł, stanowiły
27,01 % w ogólnej strukturze
kie udało się zrealizować w ubieszu Ochrony Gruntów Rolgłym roku, pozyskując na wiele
nych w wysokości 272.440,00
Środki
p o z y s k a n e wydatków.
inwestycji dofinansowanie ze
zł, (koszt realizacji zadania z WFOŚiGW to kwota 354.924 zł.
Aktualna wysokość zobośrodków unijnych i krajowych.
555.999,99 zł),
wiązań z tytułu pożyczek na
• odbudowa drogi gminnej NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA dzień 31.12.2015 roku wynosi
467.139,48 zł. Spłaty przebieRudowina (ul. W. Polskie- WYKONANE ZE ŚRODKÓW
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA
go) w Owsiszczach dofinan- WŁASNYCH
gają terminowo zgodnie z oboDOFINANSOWANE
sowana z budżetu państwa • przebudowa chodnika przy wiązującymi harmonogramami.
ZE ŚRODKÓW
w ramach podziału środków
ul. Bogumińskiej (do ul. W ciągu roku udało się również
ZEWNĘTRZNYCH
Szkolnej) w Chałupkach uzyskać częściowe umorzenie
• projekt z Programu Operana usuwanie skutków klęsk
cyjnego Innowacyjna Gospożywiołowych w wysokości
(52.951,76 zł),
pożyczki w wysokości 97.686,65
darka (realizowany w latach
284.630 zł, (koszt realizacji • przebudowa odwodnienia zł zaciągniętej z WFOŚiGW
2013 – 2015) „Przeciwdziazadania 361.265,11 zł),
przy ul. Słonecznej w Rosz- w Katowicach w 2015 roku na
łanie wykluczeniu cyfrowe- • odbudowa drogi gminnej
kowie (39.034,90 zł),
realizację „Programu ogranimu w Gminie Krzyżanowi(ul. Kolejowej w Roszkowie) • przebudowa chodnika przy czania niskiej emisji”.
ce” – wysokość dofinansodofinansowana z budżeul. Szkolnej w Bieńkowicach
Przy omawianiu budżetu
gminy wójt wspomniał także
wania 7.739.253 zł (100 %
tu państwa w ramach po(122.128,89 zł),
kosztów kwalifikowalnych),
działu środków na usuwa- • zagospodarowanie centrum o ulgach dla przedsiębiorców.
z tego w 2015 r. poniesiono
nie skutków klęsk żywiołowsi Tworków (119.482,89 zł), Dzięki podjętej przez samorząd
5.576.684,67 zł wydatków,
wych w wysokości 119.433,00 • przebudowa odwodnienia ul. uchwale ze zwolnień podatkoostateczne rozliczenie nazł, (koszt realizacji zadania
Granicznej w Owsiszczach wych skorzystało w ubiegłym
stąpi w pierwszej połowie
150.460,66 zł ),
(34.814,34 zł),
• projekt „Przebudowa od- • przebudowa ulicy Szkolnej
2016 roku,
• projekt ”Przebudowa odcinków ul. Długiej w Zabełw Owsiszczach (158.116,11
cinków ul. Długiej w Zabełkowie” realizowany z RPO
zł),
kowie” realizowany z RPO
WSL 2007-2013 (całko - • przebudowa chodnika do
WSL 2007-2013 (całko wita wartość inwestycji
Hackiej Cesty w Krzyżanowita wartość inwestycji
1.004.019,63 zł – planowane
wicach (42.933,27 zł),
1.004.019,63 zł – planowane
dofinansowanie w wysokości • przebudowa łącznika ul.
dofinansowanie w wysokodo 100 % kosztów kwalifikoGregora i Nowej w TworkoInformuje się klientów PWK
ści do 100 % kosztów kwaliwalnych jest przewidziane
wie (58.400,33 zł),
"Górna Odra" Sp. z o. o. (wodofikowalnych,
jako refundacja do otrzyma- • opracowanie dokumenta- ciągi), że od dnia 22 czerwca
• projekt „Rozwój i uzupełnienia w 2016 roku.
cji na termomodernizacje br. zmienia się siedziba spółki,
budynków: ZSO Chałupki a tym samym wszystkie sprawy
nie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra
Łączna wartość wydat(37.699,50 zł), ZSO Tworków
– infrastruktura dla cyklotu- ków w drogownictwie wynio(41.574,00 zł), ZSO Bieńkowirystów” (pomieszczenia przy sła w ubiegłym roku 4.539.144
ce (34.440,00 zł), SP Owsiszbasenie w Tworkowie) reali- zł, z czego wartość projektów
cze (24.477,00 zł), przedszkozowany z POWT 2007-2013 – w drogownictwie to 2.952.060 zł,
la w Nowej Wiosce (15.375,00
całkowita wartość projektu na które pozyskano dofinansozł), przedszkola i szkorealizowanego w 2015 roku wanie w wysokości 2.085.866,00 zł.
ły w Zabełkowie (43.050,00
Ośrodek Pomocy Społecznej
442.630,76 zł,
zł), GZOKSiT w Tworkowie Krzyżanowice rozpoczął reali• zakończono projekt „Kultu- ŚRODKI Z BUDŻETU
(18.450,00 zł), budynku ko- zację projekt „Drugiemu Człora, rekreacja i sport na po- PAŃSTWA NA USUWANIE
munalnego w Roszkowie wiekowi” w partnerstwie z Pograniczu czesko – polskim SKUTKÓW KLĘSK
(22.693,50 zł),
wiatowym Centrum Pomocy
• opracowanie dokumentacji Rodzinie oraz Ośrodkami Po(boisko przy ZSO Chałupki) ŻYWIOŁOWYCH
– poprzez realizację dzia- • odbudowa przegrody betona budowę boiska wielofunk- mocy Społecznej z terenu połań miękkich” – realizowanowej spowalniającej spływ
cyjnego przy ZSO Bieńkowi- wiatu raciborskiego.
ce (33.210,00 zł),
ny z POWT – 34.681,86 zł
wód nawalnych w KrzyżanoW marcu zakończył się naw 2015 roku,
wicach w wysokości 79.000 • wkład do PWK Górna Odra bór i w projekcie obecnie bierze
Sp. z o. o (329.577,50 zł),
• projekt „Comenius – Uczezł, (koszt realizacji zadania
udział 18 kobiet i 3 mężczyzn.
• umocnienie skarpy potoku
nie się przez całe życie”
117.398,54 zł),
Realizacja rozpoczęła się tre(ZSO Chałupki 38.585,03 zł, • odbudowa przegrody betow Roszkowie (29.959,17 zł),
ningiem, mającym na celu nabyZSO Bieńkowice 12.999,09 zł),
nowej spowalniającej spływ • opracowanie dokumentacji cie umiejętności interpersonal• projekt z PO KL „Twoja szanwód nawalnych w Nowej
na budowę ośrodka integra- nych, niezbędnych w życiu zasa – program aktywizacji zaWiosce w wysokości 61.000
cji i aktywności społecznej wodowym, społecznym i osobiwodowej w Gminie Krzyżazł, (koszt realizacji zadania
w Rudyszwałdzie (39.360,00 stym. Uczestnicy spotykają się
zł),
nowice” – wartość wydatków
96.225,05 zł),
również na zajęciach indywidu• dokumentacja projektowo • przebudowa dachu na świet- alnych z psychologiem.
w 2015 roku to 25.799,86 zł,
• projekt „Transgraniczny
budowlana na realizację zalicy wiejskiej w Bolesławiu
W ramach projektu odbędą
Festiwal Tańca Ludowedania „Stabilizacja i zabezwraz z wymianą sufitu pod- się zajęcia z trenerem w cego” – realizowany z POWT
pieczenie osuwiska w cenwieszanego oraz montażem
Fundusz Mikroprojektów –
trum Krzyżanowic” w wysystemu wentylacyjnego
całkowita wartość projektu
sokości 44.280,00 zł – (koszt
(119.932,96 zł),
37.456,61 zł,
realizacji dokumentacji • zakupienie grunt i wykona-

i bieżącym roku po 8 osób prowadzących na terenie gminy
Krzyżanowice działalność gospodarczą. Najwięksi beneficjenci korzystają z ulgi wynoszącej ponad 50 tys. zł w skali
rocznej. – Wprawdzie jest to na
razie strata dla budżetu gminy,
ubytek dochodów – zaznaczył
wójt – ale wierzę, że w perspektywie daje możliwość lepszego
rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych obiektów
i nowych miejsc pracy oraz późniejszych dochodów z innych
źródeł, np. rozliczeń PIT.
Wójt zaznaczył, że realizacja budżetu gminy to nie tylko
inwestycje i remonty, to także
utrzymanie na odpowiednim
poziomie szkół i przedszkoli,
funkcjonowanie pomocy społecznej, zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, to także organizowanie i inicjowanie szeroko rozumianej działalności
kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej. To wiele innych przedsięwzięć – m.in.
dotacje z konkursów ofert dla
klubów sportowych, stacji CARITAS, kół emerytów. To również program ograniczania niskiej emisji, dotacje na usuwanie azbestu, dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej. Wszystkie
te działania podejmowane są
w celu poprawy jakości życia
naszych mieszkańców.
Kończąc swoje wystąpienie
wójt Grzegorz Utracki podziękował wszystkim pracownikom
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, jednostkom
pomocniczym czyli sołectwom
i sołtysom – za realizację zadań realizowanych przez gminę, dobrą współpracę i zaangażowanie.
(tb)

UWAGA – zmiana siedziby

PWK "Górna Odra" (wodociągi)
związane z funkcjonowaniem
wodociągów będą załatwiane
w Tworkowie przy ul. Parkowej 1
(w ośrodku zdrowia nad apteką).

Drugiemu Człowiekowi
lu nauki poszukiwania pracy
z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy, spotkania poświęcone twórczemu rozwiązywaniu problemów, profilaktyce
zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz szkolenie
z zakresu zarządzania czasem
własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego.
Dla uczestników przewidziane są kursy zawodowe, mające
na celu zmianę lub nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Projekt realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Info: OPS Krzyżanowice

KRÓTKO
ostatnie spotkanie członków Uniwersytetu Dziecięcego, projektu realizowanego przez Wyższą
Szkołę Humanitas w Sosnowcu
oraz gminę Krzyżanowice. Podczas ostatniego wykładu wręczono młodym studentom certyfikaty ukończenia Uniwersytetu.
12 czerwca
W Roszkowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
o Puchar Wójta Gminy.
13 czerwca
Wójt gminy uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku
Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego. Podczas spotkania kierownicy wydziałów Urzędu Marszałkowskiego wyjaśniali
zmiany w przepisach dotyczących wsparcia regionalnych inwestycji terytorialnych.
14 czerwca
W Urzędzie Gminy podczas
Dnia Przedsiębiorczości wojewoda śląski Jarosław Wieczorek
spotkał się z radnymi i przedsiębiorcami. W forum wzięli także udział senator Adam Gawęda i starosta raciborski Ryszard
Winiarski. W spotkaniach z wojewodą poruszano wiele istotnych,
bieżących tematów dotyczących
zadań gminy.
15 czerwca
W Gorzycach na basenie odbyły
się zawody pływackie, kończące
naukę pływania dla klas czwartych szkół podstawowych gminy
Krzyżanowice.
16 czerwca
U Urzędzie Miasta w Raciborzu
wójt Grzegorz Utracki uczestniczył w Walnym Zebraniu Euroregionu Silesia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z pracy
Zarządu Stowarzyszenia za rok
2015, a także przyjęto plan finansowy na rok 2016. Omówiono kwestie Funduszy Mikroprojektów na lata 2014-2020 oraz
programu INTERREG V-A.
17 czerwca
Wójt gminy wziął udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu
kaplicy na Zamku Piastowskim
w Raciborzu, uroczystości z okazji 1050–lecia Chrztu Polski oraz
Jubileuszu 15-lecia partnerstwa
Powiatu Raciborskiego z Powiatem Märkischer.
Odbyły się Nocne Zawody Strażackie w Bolesławiu.
19 czerwca
Na stawie Trzeciok w Tworkowie
odbyły się Zawody Wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy.
Na plenerowej scenie przy Centrum Kultury w Tworkowie odbył się IV Festiwal Orkiestr Dętych z udziałem orkiestr z Polski,
Czech i Rumunii.
20 czerwca
Wójt gminy uczestniczył w Konwencie Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w Toszku. W Konwencie uczestniczyli także Wojewoda Śląski, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji przedstawiając część planowanych zmian
w oświacie.
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Jubileusz przedszkola w Tworkowie

Tworków » W sobotę 11 maja
w Tworkowie świętowano jubileusz 80-lecia powstania miejscowego przedszkola. W uroczystości uczestniczyli m.in. dyrektorzy, nauczyciele oraz pra-

cownicy emerytowani i obecni
tworkowskiego przedszkola, absolwenci, przedszkolacy, rodzice, mieszkańcy Tworkowa, wójt
senior Wilhelm Wolnik i wójt
gminy Grzegorz Utracki, prze-

wodniczący Rady Gminy Brunon Chrzibek, radni, dyrektor
GZOKSiT Daria Wieczorek, dyrektorzy placówek oświatowych
gminy Krzyżanowice, przedstawiciele organizacji społecznych.
Jubileusz rozpoczął się mszą
świętą w intencji pracowników
przedszkola, dzieci i rodziców
oraz przyjaciół, którą odprawił
ks. proboszcz Piotr Tkocz.
Po mszy świętej nauczyciele,
przedszkolacy z rodzicami oraz
goście przemaszerowali ulicami
Tworkowa do Centrum Kultury,
gdzie kontynuowano uroczystości. Tam wszystkich przywitała dyrektor przedszkola Beata Bobrowska i Patryk – 6-letni
przedszkolak.
Po prezentacji multimedialnej przedstawiającej historię
powstania placówki, odbyła się
część artystyczna w wykonaniu
dzieci i absolwentów tworkowskiego przedszkola.
Z okazji jubileuszu życzenia, gratulacje i kwiaty złożyli
na ręce pani dyrektor przybyli na uroczystość goście. Nato-

miast dyrektor Beata Bobrowska podziękowała poprzednim
dyrektorkom, byłym i obecnym
nauczycielkom i pracownikom
przedszkola, rodzicom i sponsorom, wręczając pamiątki.
Jubileuszowe uroczystości zakończył festyn i zabawa taneczna.
(tb)

REKLAMA

NAJMŁODSI STUDENCI

zakończyli rok akademicki
Krzyżanowice » W sobotę 11
czerwca odbyło się zakończenie
roku akademickiego 2015/2016
w Krzyżanowickim Uniwersytecie Dziecięcym przy Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Rok akademicki rozpoczął
się 17 października ubiegłego
roku. Zajęcia odbywały się w sali obrad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Mali studenci poznawali zagadnienia z takich
dziedzin jak meteorologia, chemia, muzyka, antropologia, teatr,

entomologia, biologia i filozofia.
9-miesięczną przygodę z nauką, ciekawymi eksperymentami i dużą dawką wiedzy, zakończył wykład pt. „Małe jest
piękne, czyli świat pod naszymi stopami”, który wygłosił dr
Wojciech Sierka.
W uroczystym zakończeniu
roku akademickiego 2015/2016
oraz wręczeniu medali i dyplomów wzięli udział prorektor
Wyższej Szkoły Humanitas dr
Mariusz Lekston, wójt gminy

Grzegorz Utracki oraz sekretarz gminy Małgorzata Krzemien. Wójt podziękował rodzicom młodych studentów za
współudział w projekcie, a dzieciom pogratulował wytrwałości w dążeniu do wiedzy. Wójt
zapewnił, że ze względu na duże zainteresowanie taką formą
edukacji będzie się starał, aby
projekt był kontynuowany.
(tb)

ZADZWOŃ !

TEL: 32 414 75 44

LUB PRZYJDŹ DO NASZEJ SIEDZIBY NA PREZENTACJĘ PRODUKTÓW!
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Festiwal Orkiestr Dętych w Tworkowie

Tworków » Po raz czwarty do
Tworkowa zawitały orkiestry dęte.
19 czerwca na scenie przy Centrum Kultury podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr
Dętych zagrało siedem orkiestr:
Gminna Orkiestra Dęta – Gołkowice (Polska), Dechový Orchestr

ZUŠ Vratimov (Czechy), Bildegger Blaskapelle (Rumunia), Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice (poza konkursem), Parafialna
Orkiestra Dęta NSPJ – Jastrzębie Zdrój (Polska), Orkiestra Dęta z Ostropy (Polska), Hornická
Kapela – Havířov – Město (Cze-

chy). Zabrzmiały przeboje muzyki rozrywkowej, poważnej, marsze i tradycyjna „dechovka”.
Orkiestrom dętym towarzyszyły występy mażoretek. Swoje układy taneczne pokazały formacje tworkowskiego zespołu
Uśmiech.

Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych stał się cyklicznym wydarzeniem. Popularyzuje i zwiększenia zainteresowanie muzyką wykonywaną przez
orkiestry dęte, o czym świadczą
słuchacze licznie przybywający na finałowy koncert orkiestr.
Festiwal jest także okazją
do wymiany doświadczeń, poznania kultury poszczególnych
krajów oraz międzynarodowych
i międzypokoleniowych spotkań
muzyków, stwarzających szansę na zaciągnięcie cennych znajomości.
Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych ma formułę konkursu. Zanim orkiestry
zaprezentowały się w Tworkowie, od rana w Domu Kultury
K3 w Boguminie odbywały się
przesłuchania. Jury w składzie:
profesor Stanisław Śmietana –
przewodniczący, dr Milan Bystroň i Bernard Turek – członkowie jury, wyłoniło zwycięzców.

Orkiestra z Beltiug
w Gminie Krzyżanowice

i na festiwalu kultur w Raciborzu
Z zaprzyjaźnionej z gminą
Krzyżanowice rumuńskiej gminy
Beltiug, na IV Festiwal Orkiestr
Dętych do Tworkowa przyjechała młodzieżowa orkiestra dęta.
Zanim orkiestra wzięła
udział w niedzielnych zmaganiach konkursowych, w sobotę 18 czerwca młodzi muzycy
uczestniczyli w Międzynarodo-

wych Spotkaniach Artystycznych Śląsk Kraina Wielu Kultur.
Impreza odbyła się w Raciborzu.
Barwny korowód zespołów
tanecznych i orkiestr przeszedł
z Rynku na Zamek Piastowski,
gdzie na dziedzińcu zamkowym
można było obejrzeć występy.
Na dziedzińcu zamkowym zagrała także orkiestra dęta z Bel-

tiug pod batutą Mircea Câcu.
W przemarszu na zamek orkiestrze towarzyszyli burmistrz
gminy Beltiug Ioan Bartok-Gurzău oraz wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki. Ponie-

waż orkiestra z Beltiug przebywała w gminie Krzyżanowice po
raz pierwszy, więc gospodarze
zadbali, aby goście poznali także uroki naszej gminy.
(tb)

I miejsce

z Jastrzębia Zdroju; za wykonaParafialna Orkiestra Dę- nie partii solowej na puzonie dla
ta NSPJ z Jastrzębia Zdroju – Richarda Kubicy (Hornická Kadyrygent Joachim Paczyński
pela – Havířov – Město) i Daniela Żebroka (Parafialna Orkiestra
II miejsce
Dęta NSPJ); za wykonanie partii
Gminna Orkiestra Dęta solowej – śpiew dla Lady Šindeloz Gołkowic – dyrygent Ryszard vej (Hornická Kapela – Havířov)
Wachtarczyk
i Davida Ondeckiego (Dechový
Hornická Kapela – Havířov Orchestr ZUŠ Vratimov).
– Město – kapelmistrz Jaroslav
Statuetki otrzymali również:
Šindel
najstarszy muzyk 82-letni Alois Nogol ( Hornická Kapela –
III miejsce
Havířov) i najmłodsza niespełDechový Orchestr ZUŠ Vra- na 12-letnia Ana Tekla Horn
timov – dyrygent David Schre- z Rumunii.
Dyplomy, puchary i nagrody
iber
Orkiestra Dęta z Ostropy – podczas popołudniowego konkapelmistrz Łukasz Wieczorek certu wręczali jurorzy oraz dyrektor GZOKSiT Daria WieIV miejsce
czorek i wójt gminy Grzegorz
Bildegger Blaskapelle z Ru- Utracki.
munii – dyrygent Mircea Câcu
Organizatorem IV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr
Jury postanowiło przyznać do- Dętych był Gminny Zespół
datkowe nagrody: za najlepiej wy- Oświaty Kultury Sportu i Turykonany utwór obowiązkowy dla styki oraz gmina Krzyżanowice.
Parafialnej Orkiestry Dętej NSPJ
(tb)
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Emeryci świętowali
DZIEŃ MATKI I OJCA

FESTYN RODZINNY
z niesfornymi krasnoludkami

Krzyżanowice » Dzień Matki
to najpiękniejszy dzień w roku.
Tego dnia wszystkie dzieci, zarówno te malutkie, jak i już całkiem dorosłe składają życzenia
swoim mamom, dają im kwiaty
i prezenty.
Z okazji Dnia Matki, który
obchodzony jest w maju i Dnia

Ojca, który przypada w czerwcu seniorzy zrzeszeni w krzyżanowickim Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów spotkali się 8 czerwca w restauracji
Staruszek.
Seniorów przywitała i życzenia złożyła przewodnicząca koła Maria Stanik. Z bukie-

tem kwiatów na uroczystość
przybył wójt gminy Grzegorz
Utracki, składając wszystkim
Mamom i Tatom najserdeczniejsze życzenia.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z miejscowej szkoły
i świetlicy, prezentując bogaty repertuar wierszy, piosenek
i tańców. Za swój występ mali artyści otrzymali zasłużone,
ogromne brawa od wzruszonych widzów (oglądających
przecież swoje utalentowane
wnuczęta), a od przewodniczącej koła słodycze.
Po występie był czas na poczęstunek, wzniesiono toast
lampką wina. W miłej i radosnej atmosferze seniorzy spędzili
cały wieczór.
tb)

Dzień Matki i Ojca
Chałupki » Mama i Tata to
synonim miłości, dobra, poczucia bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła. Właśnie z rodzicami związane są najpiękniejsze
wspomnienia z dzieciństwa. Aby
uczcić ten wyjątkowy dzień Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chałupkach zorganizowało restauracji U Arnolda
spotkanie seniorów, poświęcone
tym najważniejszym w naszym
życiu osobom.
Życzenia wszystkim Mamom
i Tatom złożyli przewodniczący
koła Henryk Biada oraz skarbnik gminy pani Danuta Biczysko. W uroczystości uczestniczyła także delegacja czeskich
emerytów z Szylerzowic.

Seniorów odwiedzili uczniowie ze szkoły w Chałupkach, przedstawiając specjalnie z tej okazji przygotowany
wraz z opiekunami program artystyczny. Każdy występ nagradzany był gorącymi brawami.
Potem przy kawie i pysznych
ciastkach był czas na rozmowy

Krzyżanowice » Burza, grad
i ulewa – mocny prolog zafundowała aura na początek Festynu
Rodzinnego w Krzyżanowicach.
Potem już było słońce i dobra
zabawa.
Tak jak i w ubiegłym roku rada sołecka w Krzyżanowicach
połączyła obchodzone niedawno Dzień Matki i Dzień Dziecka
i zaprosiła na festyn całe rodziny.
Najwięcej atrakcji czekało oczywiście na dzieci. Była dmuchana
zjeżdżalnia, malowanie twarzy
oraz różne gry zręcznościowe
prowadzone przez członków koła
DFK w Krzyżanowicach, które
uzyskało dofinansowanie na festyn z Konsulatu RFN w Opolu.
Na boisku przy przedszkolu
wóz bojowy i jego wyposażenie
zaprezentowała miejscowa OSP.
Były również zawody sportowo-pożarnicze dla dzieci.
W programie artystycznym
dedykowanym rodzicom wystąpiły przedszkolaki i uczniowie
ze szkoły. Program artystyczny

przygotowało także koło DFK
z Krzyżanowic. „Gwoździem”
Festynu Rodzinnego było przedstawienie „Król, Królowa, intryg
skutki i niesforne krasnoludki”
– znana bajka we współczesnej
aranżacji – w wykonaniu Grupy
Teatralnej z Krzyżanowic. Dzieci oglądały bajkę z zapartym
tchem, dorośli nagradzali brawami dowcipne aluzje nawiązujące do aktualnych wydarzeń.
Oprócz atrakcyjnego programu artystycznego na festynowych gości czekało wiele kulinarnych atrakcji.

Dwudniowy festyn rodzinny
rozpoczął się wieczorem w sobotę, 4 czerwca, zabawą taneczną przy dźwiękach zespołu muzycznego, a zakończył w niedzielę tańcami w rytm muzyki puszczanej przez didżeja.
Przy organizacji festynu
zgodnie pracowały rada sołecka, pod kierownictwem sołtysa
Huberta Fichny, oraz wszystkie
organizacje społeczne działające w Krzyżanowicach.
(tb)

Puchar dla reprezentacji gminy

i wspomnienia. Do tańca przygrywał DJ, który bawił gości
żartami i dowcipną konwersacją. Takie właśnie spotkania seniorzy z Chałupek lubią najbardziej – przyjemna muzyka, znajome melodie, taneczne rytmy.
(tb)

Hać » 18 czerwca w Haci reprezentacja trampkarzy gminy Krzyżanowice wygrała XVII
Turniej Piłki Nożnej o „Puchar
Przechodni Starosty Gminy”.
W Turnieju zagrały cztery
drużyny z gmin partnerskich:
Szylerzowic, Haci, Piszcza

i Krzyżanowic. 7-osobowe zespoły grały systemem każdy
z każdy. Naszym piłkarzom kibicowali rodzice oraz wójt gminy Grzegorz Utracki i dyrektor
GZOKSiT Daria Wieczorek.
Skład drużyny: Dawid Kasza,
Dominik Smerczek, Piotr Go-

łąbek, Oskar Wądołowski, Patryk Popela, Patryk Krmasek,
Paweł Gaida, Jakub Klimaszka, Robert Kaszny, Artur Leśniak, Oliwier Kołek, Kamil Pawlik. Trener – Tomasz Wardęga,
kierownik – Rajmund Piszczan.
(tb)
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Nie ma techniki nie ma tańca
– Tworkauer Eiche doskonalił umiejętności

Młodzież Zespołu Tanecznego Tworkauer Eiche uczestniczyła na początku maja br.
w zorganizowanych przez Zarząd DFK Tworków i panią choreograf Gabrielę Materzok warsztatach tanecznych w Wiśle. Celem warsztatów było przygotowanie zespołu do nowego sezonu
oraz nabycie nowych, doskonalszych umiejętności tanecznych
częściowo już poznanych tańców. Program warsztatów przewidywał codziennie dla każdej
z grup tanecznych 3 godziny
zajęć. Uczyliśmy się nowych
tańców, jak również poprawialiśmy umiejętności prezentacji
i wykonywania nowych figur tanecznych. Zajęcia dały nam się
mocno we znaki, ale musimy
przyznać, że sprawiły nam dużo radości, a co najważniejsze
udoskonaliły nasze umiejętności i poprawiły wyraz artystyczny nowych figur i tańców.
Młodzież zespołu Tworkauer Eiche pragnie podziękować
w sposób szczególny naszej pani choreograf Gabrieli Materzok
i pani Małgosi Frenzel za zre-

Polski bigos i gołąbki w węgierskiej Ratce

alizowanie bardzo ambitnego
programu warsztatów, organizatorom i opiekunom za pomoc.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Krzyżanowice, Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, rodzicom

Po raz drugi reprezentacja
gospodyń gminy Krzyżanowice uczestniczyła w Festiwalu
Kapusty, jaki miał miejsce od 20
do 22 maja w węgierskiej gminie Ratka.
Dokładnie jest to festiwal
nadziewanej kapusty, czyli naszych gołąbków. Wydarzeniu
oraz fundacji AGMO z Bonn towarzyszą występy zespołów
w Niemczech za środki finan- folklorystycznych, pokazy tasowe, dzięki którym mogliśmy neczne, programy dla dzieci
udoskonalić nasze umiejętno- oraz festyn uliczny, który trwa
do późnej nocy.
ści taneczne.
Dziękujemy.
W tym roku do Ratki pojechaMłodzież Zespołu ły cztery panie: Renata Fichna,
Tworkauer Eiche Agnieszka Koczy, Maria Tront
z KGW Bolesław oraz Elżbieta
Błaszczok z Nowej Wioski. Paniom towarzyszyli zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda –
reprezentujący władze gminy,
który był jednocześnie kierowcą
i tłumaczem oraz radny Roman
Cwik z Bieńkowic.
W piątek wieczorem po
przyjeździe do Ratki i serdecznym (jak zwykle) powitaniu przez władze gminy, panie

ruszyły ostro do pracy. Gospodarze przygotowali wszystkie
produkty potrzebne do przyrządzenia gołąbków i bigosu –
15 główek kapusty (trzeba było
poszatkować), dwa wiadra kiszonej kapusty, mięso na farsz
do gołąbków i do bigosu, kiełbasę. Należało wszystko przygotować wcześniej, gdyż w sobotę do godziny 12.00 potrawy musiał być gotowe. – Kiedy pracowałyśmy co chwilę
zaglądali do nas Węgrzy, jak
nam idzie, czy czegoś nie brakuje – opowiada pani Elżbieta
Błaszczok. – Podczas całego
pobytu nasi opiekunowie dbali
o nas wyjątkowo, cały czas towarzyszył nam zastępca pani
burmistrz i czuwał, żeby nam
niczego nie zabrakło.
W sobotę od rana na stanowisku, które przydzielono gospodyniom z naszej gminy, gotowanie w dwóch 50-litrowych
kotłach ruszyło „pełną parą”.
W jednym gołąbki, w drugim
bigos. Panie udekorowały tak-

że stoisko, które wśród innych
prezentowało się bardzo efektownie.
Festiwal Kapusty w Ratce
jest znaną i prestiżową imprezą kulinarną. Biorą w nim udział
zawodowi kucharze ze znanych
restauracji i to oni są głównie
oceniani przez profesjonalne jury. Nie mniej nasze panie zostały ocenione, docenione i wyróżnione za bigos dyplomem i pucharem. Jak najbardziej zasłużenie, bowiem zarówno gołąbki
jak i bigos zostały wykupione
przez degustujących potrawy
smakoszy, którzy tłumnie przybyli na to kulinarne święto.
Po południu były występy
różnych zespołów, kabaretów,
a na zakończenie zabawa, która trwała do rana.
W niedzielę przed południem
nasza delegacja z żalem opuszczała gościnną Ratkę, żegnana
przez gospodarzy i z zaproszeniem na przyszły rok.
(tb)

gracja kultur polskiej i czeskiej
już od najmłodszych lat.
Przedszkolakom towarzyszył Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, nauczyciele oraz dyrektorzy przedszkoli z Zabełkowa, Tworkowa
i Bieńkowic.
Gmina Krzyżanowice i obwód miejski Śląska Ostrawa
realizują projekt edukacyjny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projekcie „Zaczynamy razem bez granic” biorą
udział trzy przedszkola z gminy Krzyżanowice (Bieńkowie,
Tworków, Zabełków) oraz trzy
przedszkola ze Śląskiej Ostrawy.
Info: Przedszkole
w Bieńkowicach

Przedszkolacy Gminy Krzyżanowice w Ostrawie
Ostrawa » 21 maja 2016 r.,
na zaproszenie starosty obwodu miejskiego Śląska Ostrawa
pana Romana Goryczki, nasi
przedszkolacy reprezentowali
gminę Krzyżanowice na organizowanym przez obwód Śląskiej
Ostrawy Dniu Śląskim. Dzieci z przedszkoli z Bieńkowic,
Tworkowa i Zabełkowa w przepięknych strojach śląskich prezentowały typowe dla naszego
regionu tańce. Swoimi występami zachwyciły obecnych na
uroczystości biesiadników, wyrazem czego były gromkie brawa
i płynące słowa uznania dla na- pie, w pięknej zamkowej scenerii, dzianki, w trakcie których mo- w występy ich czeskich kolegów.
szych najmłodszych. Po wystę- na dzieci czekały różne niespo- gły podziwiać i wsłuchiwały się Ciekawym pomysłem jest inte-
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Strażacy z Roszkowa

po raz czwarty z Pucharem Wójta
Roszków » Męska drużyna
OSP Roszków po raz czwarty
z kolei zdobyła Puchar Wójta
w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
W dorocznych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy, które odbyły się na boisku w Roszkowie
w niedzielę 12 czerwca wzięło
udział dziesięć drużyn męskich,
osiem młodzieżowych oraz jedna kobieca. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza i za-

danie bojowe. Wszystkie druży- 4. OSP RUDYSZWAŁD – 60,74
ny męskie i kobieca startowały
– 54,23 – 114,97
na tej samej pompie TOHATSU. 5. OSP TWORKÓW – 70,27 –
46,17 – 116,44
6. OSP KRZYŻANOWICE –
Klasyfikacja generalna
66,42 – 52,36 – 118,78
zawodów: sztafeta –
ćwiczenie bojowe – wynik 7. OSP CHAŁUPKI – 64,20 –
59,46 – 123,66
łączny
8. OSP ZABEŁKÓW – 71,42 –
Grupa A (mężczyźni)
1. OSP ROSZKÓW – 64,16 –
52,30 – 123,72
9. OSP BIEŃKOWICE – 65,72
39,84 – 104
– 65,47 – 131,19
2. OSP OWSISZCZE – 62,15 –
10. OSP NOWA WIOSKA – 72,48
42,15 – 104,3
3. OSP BOLESŁAW – 67,26 –
– 58,80 – 131,28
44,05 – 111,31

Czerwiec 2016 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Grupa C (kobiety)
OSP ROSZKÓW – 67,33 –
52,06 – 119,39
CTIF – młodzieżowe drużyny
pożarnicze
1. OSP RUDYSZWAŁD – 87 –
939 – 1026
2. OSP TWORKÓW – 85 – 936
– 1021
3. OSP ROSZKÓW I – 87 – 933
– 1020
4. OSP BOLESŁAW – 92 – 924
– 1016
5. OSP OWSISZCZE – 84 – 928
– 1012
6. OSP KRZYŻANOWICE – 73
– 910 – 983
7. OSP BIEŃKOWICE – 82 –
895 – 977
8. OSP ROSZKÓW II – 61 – 885
– 946
(tb)
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Nocne zawody strażaków po raz dziesiąty
2. OSP Owsiszcze – 24,42
OSP Bolesław – 25,11 (poza konkurencją)
3. OSP Borucin – 25,46
4. OSP Zwonowice – 25,52
5. OSP Krzyżanowice – 25,88
6. OSP Nowa Wioska – 25,98
7. OSP Krzanowice – 26,31
8. OSP Sudół – 26,68
9. SDH Piszcz 26,89
10. OSP Dzielnica – 27,18
11. OSP Markowice – 29,79
12. OSP Pstrążna – 29,98
13. OSP Miejsce Odrzańskie –
30,02
14. OSP Szczerbice – 30,15
15. OSP Ostrożnica – 32,25
16. OSP Świerklany – 32,28
17. OSP Syrynia – 32,34
18. OSP Modzurów – 33,85
19. OSP Miedonia – 35,42
20. OSP Bogunice – 39,87
21. OSP Miejsce Kłodnickie –
43,35
Bolesław » Emocjonująca
walka – z czasem, sprzętem i rywalami – towarzyszyła tegorocznym, jubileuszowym bo 10. Nocnym Zawodom Strażackim w Bolesławiu. Oczywiście nie zabrakło wystrzałowych fajerwerków,
a na koniec tryskającego z butelek szampan dla zwycięzców.
Nocne zawody sportowo-pożarnicze w Bolesławiu są niezwykle widowiskowe i cieszą
się dużą popularnością wśród
widzów i dużą frekwencją jednostek ochotniczych straży pożarnych. Niezwykła atmosfera,
świetna organizacja i gościnność gospodarzy – bolesławskiej OSP – sprawiają, że na
zawody ściągają tłumy.
Tegoroczne zawody, zorganizowane już po raz dziesiąty, rozpoczęły się w sobotę 18
czerwca wcześniej niż zwykle
bo o 21.30, a zakończyły przed
trzecią w nocy w niedzielę. Drużyny męskie i kobiece startowały na standardowych pompach
PO5 lub na wydajniejszej tohatsu, a większość drużyn na obu
pompach. W sumie rozegrano
70 bojówek – startowały drużyny męskie i kobiece.
Zawody obserwowali wójt
gminy Grzegorz Utracki, burmistrz rumuńskiej gminy Beltiug – Ioan Bartok-Gurzău
(przyjechał w tym czasie wraz
z orkiestrą na festiwal orkiestr
dętych) oraz kapelan strażaków
o. Marceli Dębski.
Organizację zawodów nocnych od strony finansowej
wsparła gmina Krzyżanowice.

Końcowa klasyfikacja

PO5 – mężczyźni
1. OSP Bolesław – 23,55
2. OSP Piszcz – 24,95

3.
4.
5.
6.

OSP Nowa Wioska – 27,47
OSP Krzanowice – 27,55
OSP Rudyszwałd – 27,56
OSP Miejsce Kłodnickie –
27,82
7. OSP Owsiszce – 29,18
8. OSP Lubomia – 29,67
9. OSP Zwonowice – 30,42
10. OSP Tworków – 30,88
11. OSP Zabełków – 31,17
12. OSP Sudół – 31,22
13. OSP Cisek – 31,83
14. OSP Dzielnica – 31,88
15. OSP Bojanów – 32,19
16. OSP Roszowicki Las – 32,59
17. OSP Krzyżanowice – 34,87
18. OSP Borucin – 36,60
19. OSP Roszków – 37,42

20. OSP Gorzyce – 40,66
21. SDK Kozmice – nie ukończyli zadania
PO5 – kobiety
1. OSP Miejsce Odrzańskie –
30,31
2. OSP Rudyszwałd – 30,85
3. OSP Miejsce Kłodnickie –
31,83
4. OSP Borucin – 33,34
5. OSP Lubomia – 34,21
6. OSP Sudół – 37,19
7. OSP Bieńkowice – 42,94
8. OSP Zabełków – 45,18
9. OSP Pietraszyn – 45,20
Tohatsu – mężczyźni
1. OSP Roszków – 24,01

22. OSP Cisek – 45,38
23. OSP Chałupki – 53,49
24. OSP Bieńkowice – 58,01
25. OSP Łańce – 73,65
26. OSP Tworków – nie ukończyli zadania
27. OSP Turze – nie ukończyli
zadania\
28. OSP Lyski – nie ukończyli
zadania
29. OSP Rudyszwałd – nie ukończyli zadania
Tohatsu – kobiety
1. OSP Miejsce Kłodnickie –
28,84

2.
3.
4.
5.
6.

OSP Sudół – 30,53
OSP Pietraszyn – 30,83
OSP Rudyszwałd – 31,18
OSP Markowice – 36,23
OSP Miejsce Odrzańskie –
37,26
7. OSP Bieńkowice – 38,98
8. OSP Borucin – 63,34
9. OSP Pstrążna – nie ukończyły zadania
10. OSP Bogunice – nie ukończyły zadania
(tb)

Wojewódzkie Zawody

Sikawek Konnych

Jastrzębie-Zdrój » 11 czerwca w Jastrzębiu- Zdroju odbyły
się XII Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych, w których udany start zaliczyli strażacy z Zabełkowa, zdobywając medale.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Zabełkowie na zawody wystawiła drużynę męską, kobiecą i dziecięcą.
W klasyfikacji generalnej
drużyna kobieca OSP Zabełków, z czasem (58,50 sek.) wywalczyła I miejsce, drużyna męska (44,40 sek.) i dzieci (58,50
sek.) zajęli w swoich kategoriach drugie miejsca. W klasyfikacji drużyn męskich była
brana pod uwagę wartość historyczna sikawki.
Cała konkurencja składa się
z pokonania toru przeszkód
i działań gaśniczych. Tor przeszkód, który wszyscy uczestnicy

zawodów muszą pokonać składa się z równoważni, schodków
oraz tunelu, pod którym trzeba
przebiec nie zrzucając tyczek.
Następnie w przypadku drużyny kobiecej bądź młodzieżowej
zawodnicy jednocześnie muszą przenieść manekin na noszach w wyznaczone miejsce,
zaś drużyna męska zamiast
przenoszenia manekina musi przeciąć w jak najszybszym
czasie belkę drewna za pomocą
piły ręcznej.
Po przebiegnięciu toru przeszkód zawodnicy podbiegają do
sikawki konnej ustawionej przy
zbiorniku wodnym, budują jedną
linię gaśniczą i pompując wodę
podejmują działania gaśnicze.
Na starcie zawodów stanęło
11 drużyn męskich, 4 kobiece,
4 młodzieżowe i 5 dziecięcych.
(tb)
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25 lat kapłaństwa ks. Piotra Tkocza
Tworków: » Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie, ksiądz Piotr
Tkocz, świętował ćwierćwiecze swej pracy kapłańskiej.
19 czerwca razem z jubilatem
Mszę św. sprawował m.in. ks.
Ginter Kurowski, proboszcz
kościoła farnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Raciborzu. To tu przez wiele
lat pracował jako kapłan i nauczyciel ks. Piotr Tkocz.
Jubileusz to wdzięczność za
łaskę powołania, możliwość podzielenia się radością życia kapłańskiego, to chwila refleksji.
Podczas mszy ks. Tkocz składał podziękowania za dar życia
swoim rodzicom.
Wraz z księdzem proboszczem jubileusz świętowali tworkowscy parafianie. Po mszy
życzenia złożyli księdzu wierni, księża Dekanatu Tworkow-

skiego, wójt gminy, działacze
DFK, uczniowie i grono pedagogiczne miejscowej ZSO, ministranci, marianki, rada parafialna, KGW, emeryci i renciści,
górnicy i pszczelarze. a od działaczy sportowych ksiądz proboszcz otrzymał koszulkę LKS
Tworków z numerem 25.
Ksiądz Piotr Tkocz urodzony 23.01.1967 roku w Strzelcach

Opolskich, święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku w Opolu.
Do 1995 roku był wikariuszem
w Czarnowąsach, potem do 2002
r. w Raciborzu. 19.08.2002 roku
ustanowiony został proboszczem w parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła w Tworkowie.
Jest wicedziekanem Dekanatu Tworkowskiego.
(tb)

Parafianie z Bieńkowic

modlili się do św. Urbana

Mieszkańcy odnowili krzyż
Postawiony w 1958 roku krzyż
na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Moniuszki w Krzyżanowicach nie jest zabytkiem klasy zerowej, właściwie nie jest jakimkolwiek zabytkiem, ale wpisuje
się w historię tej miejscowości.
Został ufundowany przez Angelę Bańczyk, jest poświęcony
pamięci jej rodziny oraz osób,
które zginęły podczas bombardowania Krzyżanowic przez
samoloty radzieckie 1 kwietnia 1945 roku.
Fundatorka zmarła, syn wyjechał na Zachód, zmieniali się
właściciele posesji. Cokół, krzyż
i figura Chrystusa wykonane
z betonu i lastryka, niszczały
przez lata. Teren wokół zarósł
krzakami.
Okoliczni mieszkańcy postanowili odnowić krzyż własnym kosztem. - Ludzie zgłosili
się spontanicznie, nikt nikogo
nie prosił, nie tylko sąsiedzi, ale
także rodziny mieszkające dalej – wyjaśnia Agnieszka Tomas,
którą poproszono, aby pilotowała to przedsięwzięcie. Z pomocą

przyszedł sołtys z radą sołecką,
która część funduszy wypracowanych na festynach przeznaczyła na renowację krzyża. Tak
więc dzięki donatorom, osobom
prywatnym i kilu miejscowym
firmom, można było przeprowadzić gruntowny remont i konserwację oraz uporządkować
teren wokół.
Zastąpiono betonowy korpus
Chrystusa, który rozsypał się

Rajd Rowerowy
Partnerskich Gmin

Bieńkowice » Parafianie
z Bieńkowic konno, wozami,
w bryczkach i na piechotę wyruszyli w niedzielę 5 czerwca
spod kościoła z procesją do kapliczki św. Urbana, która znajduje się tuż przy granicy z Sudo-

Piszcz » Drugi Rajd Rowerowy Partnerskich Gmin: Piszcz,
Hać, Szylerzowice oraz Krzyżanowice już za nami. Organizatorem rajdu, który odbył się 11
czerwca, była w tym roku gmina Piszcz.
łem. Z modlitwą i śpiewem, pod fianie proszą świętego, by chroNa starcie na boisku TS SLAprzewodnictwem księdza pro- nił przed gradobiciem, suszą, VIA w Piszczu stawiło się okoboszcza, objechali pola prosząc ogniem, powodziami, wiatrami ło 50. cyklistów z Czech i Polski
o urodzaje. Procesja do kaplicz- i wszystkim, co mogło zniszczyć w wieku od kilku do kilkudzieki św. Urbana to pielęgnowana zasiane na polu zboże.
(tb)
od wielu lat tradycja. Podczas
procesji rolnicy i wszyscy paraprzedstawiona na znaczkach
i kartkach pocztowych. Książka zawiera dokładnie opisany,
materiał fotograficzny – karty pocztowe, znaczki, plakaty,
ulotki propagandowe, zaadresowane koperty, mapy. Publikacja to efekt zainteresowań
Josefa Drobnego historią swoich rodzinnych stron, pasji filatelistycznej i filokartystycznej
oraz dziesiątek godzin poszukiwań informacji, ciekawostek,
potwierdzania faktów historycznych.
Mieszkańcy gminy Krzyżanowice mogli spotkać się z Josefem Drobnym już po raz piąty.
Poprzednio można było oglądać jego kolekcje filatelistyczne i filokartystyczne w 2007 roku z okazji 160. rocznicy poczty w Chałupkach, w 2008 roku
z okazji 130. rocznicy poczty
w Tworkowie, w 2011 roku w 90.
rocznicę plebiscytu na Górnym
Śląsku oraz w 2013 podczas prekowa, a obecnie mieszka w Le- zentacja książki pt. „Plebiscyt
na Górnym Śląsku. Szczególna
verkusen.
Licząca 60 stron publikacja, wiadomość z Tworkowa na zieNasza mieszkanka rowenapisana w języku niemieckim mi raciborskiej”.
(tb) rem zdobyła Rzym! Serdeczi polskim, to historia Górnego
ne gratulacje dla mieszkanki
Śląska, a przede wszystkim terenów obecnej Raciborszczyzny
naszej gminy pani Edyty Pie-

Spotkanie autorskie

z Josefem Drobnym
Tworków: » W czwartek
9 czerwca w Centrum Kultury w Tworkowie odbył się wieczór autorski Josefa Drobnego
i prezentacja książki „Okręg raciborski w perspektywie czasu”. Jej autor pochodzi z Twor-

sięciu lat. Na rozpoczęcie imprezy gospodarze przygotowali
dla wszystkich kawę i kołoczyki.
Trasa rajdu biegła po leśnych i polnych ścieżkach i wiodła z Piszcza przez Borucin, Zawadę, Chuchelną na postój
w miejscowości Bela. Stamtąd
rowerzyści wrócili do ośrodka
sportowego w Piszczu, gdzie
na strudzonych cyklistów cze-

podczas demontażu, nowym,
wykonanym z żywicy epoksydowej. Jedynie figurka Matki
Bolesnej oparła się upływającemu czasowi, wymagała tylko
pomalowania.
Piękny gest uczynili obecni
właściciele działki, udostępniając dojście do krzyża odpowiednio profilując ogrodzenie.
Info: A. Tomas, H. Fichna,
G. Latton, J. Bindacz
kała gulaszowa polewka i kofola.
Rajd miał charakter rekreacyjny i krajoznawczo-przyrodniczy, po drodze był także postój w lesie, gdzie można było
zobaczyć siedlisko czapli białej.
Rowerzyści, mimo zmęczenia – po drodze było kilka wyczerpujących podjazdów – byli
zadowoleni, chwalili miłą i przyjacielską atmosferę oraz świetną organizację imprezy.
To drugi z rajdów rowerowych, jakie zaplanowano na
spotkaniu przedstawicieli gmin
partnerskich, podczas którego
ustalano harmonogram wspólnych imprez. Kolejne rajdy będą miały miejsce co roku w innej gminie.
(tb)

W dniach 27.05.2016 –
11.06.2016 wraz z 9-osobową
grupą przyjaciół uczestniczyła w pielgrzymce rowerowej do
Rzymu. Trasa liczyła ok 1500
km. Grupa odwiedziła takie miasta jak Pasohlawky, Sankt Polten, Mariazel, Fisching, Faak
am See, Jesolo Pineta, Rimini Miramare czy Asyż. Szczegółową relację z pielgrzymki można znaleźć na stronie:
www.rowerowapielgrzymka-cyprzanow.eu/rzym/14-rzym
oraz www.facebook.com/edyta.
trasz z Tworkowa, która po 11 pietrasz.9?fref=ts.
dniach intensywnej jazdy roPani Edycie gratulujemy wywerem szczęśliwie dojechała trwałości i życzymy kolejnych
do Rzymu.
przygód!

Wszystkie drogi

prowadzą do Rzymu
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IV Szkolna Paraolimpiada

Krzyżanowice » 7 czerwca,
jak co roku, w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Krzyżanowicach odbyła się Szkolna Paraolimpiada. W rozgrywkach sportowych brały udział
podopieczne Domu Pomocy
Społecznej ,,Różany Pałac’’
w Krzyżanowicach oraz uczniowie klasy VI b szkoły pod-

stawowej i młodzież klasy III
gimnazjum Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Krzyżanowicach. Uczestnicy zmagali się w dziesięciu konkurencjach. Po zawodach sportowych na wszystkich czekał
słodki poczęstunek. Dodatkowa atrakcją była wspólna zabawa z klaunem ,,Dyzią”. Cała

SAMSTAGSKURS

impreza zakończyła się wręczeniem dyplomów, medali
i pucharów olimpijskich. Nad
organizacją i przebiegiem IV
Szkolnej Paraolimpiady czuwały nauczycielki tutejszej
szkoły – Małgorzata Kramarczyk i Renata Gołąbek.
Krzyżanowice » W DFK
Info: ZSO Krzyżanowice Krzyżanowice zakończyła się
kolejna już wiosenna edycja
Samstagskursu pod hasłem
„Sport”. Celem projektu było
stworzenie dzieciom warunków do obcowania z językiem
niemieckim, a w szczególności
w tej edycji wszystkiemu towarzyszył sport. I to właśnie on stał
się idealną okazją do zakończenia wiosennej edycji Samstagskursu pod jego hasłem. Wraz
z sąsiadującą miejscowością,
a dokładnie wraz z dziećmi
z DFK Tworków oraz ich opiekunką panią Renatą Krzykałą
został zorganizowany turniej
sportowy na Urbanku w Tworkowie. Spotkanie to odbyło się

w sobotę 4 czerwca przy pięknej
słonecznej pogodzie. Dzieciom
wraz z zaproszonymi rodzicami
towarzyszył wspaniały humor.
Olimpiada sportowa rozpoczęła się od wspólnego zapoznania
się dzieci z DFK Krzyżanowice
oraz DFK Tworków w języku
niemieckim oraz zapaleniu znicza olimpijskiego. Po tak uroczystym powitaniu rozpoczęły
się zawody sportowe, które były dopingowane przez wszystkich rodziców. Były to między
innymi zawody w przeciąganiu
liny, zabawa w wojnę, zabawy
z wykorzystaniem woreczków,
krążków, szarf oraz konkurencja, która najbardziej przypadła wszystkim do gustu, czyli

przejście z zawiązanymi nogami (dziecko- rodzic) do celu. Po
sportowej części nastąpił zasłużony poczęstunek. Dzieci wraz
z rodzicami mieli okazję zjeść
pyszną kiełbaskę z grilla i wiele,
wiele innych smakołyków przygotowanych przez rodziców. Na
zakończenie spotkania każde
dziecko otrzymało medal, dyplom uczestnictwa w Samstagskursie oraz wspaniałą nagrodę
w postaci paletek. Dzięki spotkaniu zarówno dzieci jak i rodzice mieli okazję zintegrować
się i mile spędzić sobotnie słoneczne popołudnie.
Anna Nowak

Eco Team we Wrocławiu
Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Tworków » Dnia 6 maja 2016
roku 8 dziewczyn z klasy III gimnazjum wraz z panią Justyną
Wojda pojechały na wycieczkę
do Wrocławia, w nagrodę za 6
lat pracy w zespole Eco Team.
Podróż rozpoczęła się o 7.00 rano pociągiem Tworków – Wrocław.
Po drobnych przygodach, z pomocą mieszkańców Wrocławia, udało się szybko i bezpiecznie dostać
do Wyspy Przygody – park linowy.
Dziewczyny pokonały swoje lęki
i trudności, a do przejścia było

aż 5 tras (świstak, dzięcioł, wiewiórka – średnie oraz goryl, pantera – trudne).
Po niezwykłych emocjach
w parku, ekipa bez odpoczynku wyruszyła spacerkiem do
ogrodu japońskiego. Podczas
3-kilometrowej trasy nie mogło
obejść się bez przygód i zabawnych sytuacji.
Kolejne ciekawe miejsce na
mapie Wrocławia to Hala Stulecia i tańczące fontanny. W planach był punkt widokowy Sky

Tower, skąd można zobaczyć
panoramę Wrocławia. Niestety
pech chciał, że w połowie drogi
tramwaj miał awarię, więc było
zwiedzanie wrocławskiego rynku. Tam chwila odpoczynku, posiłek oraz małe zakupy.
Pełne wrażeń dziewczyny
z Eco Teamu bezpiecznie wróciły do domu. Wycieczka „mega”! Na pewno pozostanie na
długo w pamięci!
Info: Eco Team Tworków

Bolesław » 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony
Środowiska. Każdego roku ten
dzień przypomina nam o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej
stan. Kształtowanie pozytywnej
postawy wobec przyrody zaczyna się już w przedszkolu. Dzieci z przedszkola w Bolesławiu
w ostatnim czasie zaznajomiły
się z recyklingiem jako sztuką,
która nadaje zużytym przedmiotom "drugie życie". Robienie
"czegoś z niczego" zyskuje coraz
więcej zwolenników. Nasze dzieci spróbowały swoich sił w tworzeniu artystycznej eko biżuterii,
biorąc udział w konkursie z serii Sztuka Recyklingowa "Deko – eko" organizowanym przez
Miejską Bibliotekę w Raciborzu.
Uczestnicy mieli za zadanie za-

projektowanie i wykonanie biżu- terii, która jest niepowtarzalterii z surowców wtórnych. Jury na, a tym samym do ochrony
doceniło pracę Dominiki Himel, naszego środowiska.
Info: Beata Kubny
przyznając jej pierwsze miejsce
– Przedszkole Bolesław
w kategorii do lat 6.
Zachęcamy wszystkich
do wykorzystywania "śmieci"
w tworzeniu oryginalnej biżu-
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Strażacy dzieciom

Klasa ze snów
Tworków » Szkoła w Tworkowie otrzymała certyfikat „Szkoły
Zorientowanej Technologicznie”
oraz została laureatem w 6. edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Artystycznego „Klasa ze snów”.
Do konkursu „Klasa ze snów”
przystąpili uczniowie I klasy
Gimnazjum wraz z wychowawcą Danutą Janoch. Udział w konkursie pozwolił uczniom wykazać się nie tylko kreatywnością,
współdziałaniem i umiejętnością
przekazywania własnych wizji
ale stwarzał możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami w szkole. Przeciwdziałał
także cyfrowemu wykluczeniu
dzieci i młodzieży.

Jednym z zadań konkursu
było nakręcenie filmu przedstawiającego wymarzoną klasę wyposażoną w nowoczesne technologie. Tworzyliśmy ten film
z przekonaniem, iż właśnie ten
monitor interaktywny trafi do
naszej szkoły. Natomiast udział
w konkursie pozwolił zaistnieć
szkole na scenie ogólnopolskiej
i zmierzyć się z wielkimi miejskimi szkołami.
Konkurs "Klasa ze snów" odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji
Narodowej.
Info: ZSO Tworków

się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków-ratowników Mariana Raidy i Sebastiana Drobny.. Uczniowie zostali zapoznani
z podstawowymi czynnościami
w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą
czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych
powikłań do czasu przybycia

pogłębili swoją wiedzę na temat
zasad udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz poznali
zakres odpowiedzialnej, wielozadaniowej i jakże pożytecznej
pracy strażaków.

scowości graniczącej z Rosją.
Tam też obserwowały klifowe
wybrzeże, chronione rośliny
i ptaki. Blisko Krynicy Morskiej znajduje się też najwyższa stała wydma Europy Wielbłądzi Garb, na który wszyscy
dzielnie weszli i podziwiały Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany.
Mieliśmy też szczęście oglądać
z bliska zawody Pucharu Polski
w żeglarstwie oraz w Minigolfie.
Dużo frajdy dała dzieciom gra
w asyście instruktorów, którzy
na bieżąco udzielali lekcji gry
oraz notowali wyniki każdego

zawodnika. Ciekawe też były
wycieczki do portów: pasażerskiego, jachtowego i rybackiego.
Zielona szkoła nie byłaby udana gdyby nie Neptunalia, czyli
chrzest morski, dyskoteki i ognisko integracyjne z pieczeniem
kiełbasek. Imprezy te dały możliwość poznania rówieśników
z innych szkół, a nawet zawiązać przyjaźnie. Po dwóch tygodniach opaleni i z uśmiechem
na twarzy wszyscy zdrowi wrócili do swych domów.
Wychowawca klasy III SP
Bernadeta Jabłońska

zatorki spotkania (panią Marię
Adamczyk i panią Brygidę Białuską) do zabawy w kole (m.in.
"Zgadnij kto powiedział "dzień
dobry" ", "Taniec z miotłą", "Stary niedźwiedź mocno śpi", "Mam
chusteczkę haftowaną", "Rolnik sam w dolinie" itp.). Nie było
osoby, która nie zaangażowałaby się w zabawę, wszystkim bar-

dzo się podobało. Po zabawie
zasiedliśmy wraz z gośćmi do
małego poczęstunku, po którym
każdy z gości otrzymał kolorowy
balon. Na koniec nie pozostało
nam nic innego jak zaprosić naszych gości na następne spotkanie, które odbędzie się za rok.
Info: ZSO Krzyżanowice

ZIELONA SZKOŁA

w Krynicy Morskiej
W dniach 19.05.2016 do
1.06.2016 uczniowie klasy III
SP w Chałupkach przebywali na zielonej szkole w Krynicy
Morskiej. W tym roku szkoła
wybrała najbardziej znany kurort na Mierzei Wiślanej, położony w centrum Parku Krajobrazowego, między otwartym
morzem, a Zalewem Wiślanym.
Miejscowość porośnięta lasem
sosnowym i mieszanym stanowi doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku, zaś szeroka
plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż w Polsce. Uczniowie
mieszkali w ośrodku położonym
przy nadmorskim deptaku, 150
m od morza. Podczas pobytu pogoda była wspaniała, a bogaty
Nie zabrakło różnych pytań, program zielonej szkoły sprawił,
na które bez problemu nasz że dzieci nie miały czasu na nugość odpowiadał.
dę. Zwiedziły Gdańsk, Dar PoLekcje były jak najbardziej morza w Gdyni, eksperymentoudane i na pewno pozostaną
na długo w głowach naszych
uczniów.
Jeszcze raz dziękujemy za
prezentację i poświęcony czas.
Info: Justyna Wojda
- ZSO Tworków
Krzyżanowice » To już kolejne spotkanie integracyjne
organizowane przez bibliotekę
szkolną. Tym razem odbyło się
ono 8 czerwca. Pogoda jak zawsze dopisała, nasi goście również. W tym roku wraz z paniami
opiekunkami przybyło do nas
z krzyżanowickiego DPS-u Różany Pałac aż 19 dziewcząt.
Spotkanie rozpoczęło się od
gorącego przywitania gości
przez bibliotekarkę panią Marię Adamczyk oraz panią wicedyrektor szkoły Karinę Feliks.
Następnie członkowie ze szkolnego Koła Przyjaciół Biblioteki i Książki odegrali scenkę na
podstawie pierwszej części opowiadania Gustawa Morcinka pt.

Lekcja przyrody
Tworków » Na lekcjach przyrody uczniowie klas I – VI SP mieli okazję zobaczyć na żywo prawdziwe węże różnych gatunków.
Pasjonatem tych zwierząt jest
pan Łukasz Gościek – weterynarz, który od wielu lat je hoduje.
Na wstępie od strony teoretycznej przybliżył uczniom węże,
a następnie co najbardziej przyciągało uwagę uczniów pokazywał je na żywo. Każdy uczeń
miał okazję dotknąć gada, zobaczyć jak się porusza oraz patrzy. Dodatkową atrakcją było
sprawdzanie płci u węża za pomocą sondy.
Warto dodać, ze w Polsce
wszystkie gady w tym węże są
pod ścisłą ochroną. W Polsce
występuje 5 gatunków: zaskroniec, wąż Eskulapa, gniewosz
plamisty, zaskroniec rybołów,
żmija zygzakowata (jadowita!).
Uczniowie mogli zobaczyć
m. in: węża mlecznego, węża
zbożowego oraz hybrydę junglecorn, które wzbudzały podziw, zaś w niektórych ogromne przerażenie.

Zabełków » 20 maja strażacy z jednostki OSP w Zabełkowie przyjechali wozem bojowym do szkoły i zaparkowali na
podwórku. Tam dzieci z przedszkola i uczniowie mogli obejrzeć bardzo szczegółowo wóz
strażacki, każdy mógł także posiedzieć w środku. Strażacy zaprezentowali umundurowanie
bojowe, sprzęt strażacki, motopompy, agregat prądotwórczy, reflektory, piłę spalinową
i osprzęt pomocniczy. Pokazali
jak działa armatka wodna.
W sali gimnastycznej odbył

lekarza lub karetki pogotowia
ratunkowego.
Po prezentacji uczniowie
chętnie ćwiczyli wykonywanie
czynności ratunkowych pod
czujnym okiem ratowników.
Podczas spotkania uczniowie

wały w Edu Parku w Gdańskim
Parku Naukowo- Technologicznym, płynęły statkiem po Zalewie Wiślanym do Fromborka.
Po 1,5-godzinnym rejsie zwiedzały z przewodnikiem Muzeum Mikołaja Kopernika, oglądały spektakl o niebie w Planetarium oraz z wysokiej Wieży
Wodnej podziwiały panoramę
Zalewu Wiślanego i pobliskiego
obwodu kaliningradzkiego. Na
zawsze w pamięci zostanie też
całodniowa wycieczka do Malborka. Tam z przewodnikiem
dzieci zwiedziły największą gotycką warownię na świecie, wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Oczywiście zakupiły sobie cały
arsenał średniowiecznej broni
w postaci łuków i mieczy. Wielu
wrażeń dostarczyła też wycieczka ciuchcią do Piasków – miej-

Spotkanie integracyjne
"Czarna Julka". Akcja przedstawienia toczy się w małej wsi
i opowiada o dziejach i przygodach tytułowej Julki. Różni
się ona od typowych dziewcząt,
większość czasu spędza na zabawie z chłopakami i często jest
odważniejsza od nich. Udział
wzięli: Julka – Wiktoria Moskwa, duch Rudy oraz stary Gągor, Rudolf i kolega Julki – Artur
Solich, pan Sembol i kolega Julki – Tomasz Pitrasz, Mamulka
i pani Krupowa – Emilia Krupa,
Gustlik i kolega Julki – Maksymilian Żbik, kolega Julki Walek
– Kacper Organiściak.
Widzowie nagrodzili aktorów
gromkimi brawami. Potem zostali zaproszeni przez organi-
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Nowoczesne gospodarstwo rolne

Dzień Dziecka z Festynem Zdrowia
Zabełków » Z końcem roku
szkolnego w ramach cyklu zajęć „poznajemy zawody” dzięki
uprzejmości państwa Ryborz
z Zabełkowa oraz firmy Danone,
z którą na co dzień współpracują, Przedszkole w Zabełkowie
wybrało się na wycieczkę do
nowoczesnego pod względem
technologii gospodarstwa. Celem wizyty było przyjrzenie się
hodowli krów oraz zapoznanie
się ze współczesną produkcją
mleka na większą skalę. Zwiedzając poszczególne sekcje hodowlane mieliśmy okazję podziwiać wszelkiej maści krowy,
zarówno te dorosłe jak i cielaki. Pani Ryborz oprowadzając
nas zwróciła uwagę, iż każda
obora musi być dostosowana
do krów tam przebywających.

Tworków » 1 czerwca 2016
dla uczniów ZSO Tworków to
dzień pełen atrakcji. Już o 9.00
klasa IV SP przygotowała piękny apel poświęcony dzieciom.
Uczniowie przebrani za dzieci
z różnych części świata, głośno
mówiły o swoich marzeniach
i odczytywały listy. Na wesoło przekazały na czym polega
Konwencja o Prawach Dziecka.
Na podstawie znanych wszystkim bajek: „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek” i „Księżniczka na ziarnku grochu”
zwracały uwagę na ochronę
praw dziecka, która jako istota ludzka wymaga poszanowa-

Nieco inna jest potrzeba nowonarodzonym cielakom, inna
przyszłym „mamom”, a jeszcze
inna tym, które już dają mleko.
Największy zachwyt wzbudził
zaledwie tygodniowy cielaczek,
który ochoczo lizał swoim długim języczkiem nas wszystkich
oraz tzw. „krowie przedszkole”.
Dowiedzieliśmy się jak pokarm
powinny jeść krowy oraz jak należy je pielęgnować, by mleko
było najlepszej jakości. Odwiedziliśmy również miejsce, gdzie
odbywa się udój krów, które
przypominało prawdziwe laboratorium pełne maszyn, rurek

i innych urządzeń. Wszyscy byliśmy zadziwieni jak wiele technologii jest obecnych we współczesnym gospodarstwie. Gdy
opuszczaliśmy poszczególne
sekcje hodowlane, zwierzęta
żegnały nas wesołym oraz głośnym muczeniem. Po powrocie
do przedszkola czekała na nas
jeszcze jedna niespodzianka –
pyszny i zdrowy poczęstunek
od firmy Danone. Serdecznie
dziękujemy Państwu Ryborz
za gościnę.
Info: Przedszkole Publiczne
im. Kubusia Puchatka
w Zabełkowie

nia jego tożsamości, godności
i prywatności.
Po apelu wybrani uczniowie
z nauczycielami brali udział
w przezabawnym konkursie
„Wycieczka do zoo”, który polegał na uważnym wysłuchaniu
tekstu i szybkiej reakcji uczestników. W momencie gdy usłyszą imię, które zostało przyporządkowane im w zabawie wstają ze swojego krzesła i biegną
tak, aby jak najszybciej okrążyć
wszystkich z własnej drużyny.
Po apelu zespół przyrodniczy
Eco Team przygotował atrakcje w formie fitnessu na świeżym powietrzu. Na ten dzień
zostali zaproszeni instruktorzy Akademii Fitness z Raciborza, którzy dla odpowiednich
grup wiekowych przeprowadzili
zajęcia: trening metaboliczny –
klasy gimnazjum, aerobic basic – klasy IV – VI SP oraz fit
boks – klasy I – III SP. Wszystko
odbywało się przy dobrej muzyce i miało charakter przede
wszystkim zabawy, ale również
rozwijania aktywności fizycznej
wśród młodzieży.
Ponadto na dużym boisku odbywały się rozgrywki sportowe
w piłce nożnej prowadzone przez
nauczycieli wychowania fizyczne-

go. Na sali gimnastycznej wychowawcy klas I – III SP przygotowali szereg zabaw integrujących.
Na specjalne życzenie uczennica klasy V SP – Emila Zawadzka poprowadziła swój autorski
taniec – zumba, gdzie każdy
mógł potańczyć do specjalnie
utworzonych kroków tanecznych. Nie zabrakło również loterii fantowej, kręconej „zuzki”,
gdzie można było wygrać atrakcyjne nagrody.
Rada Rodziców zadbała
o podniebienie uczniów i każde dziecko otrzymało pyszny
batonik oraz soczek.
Info: ZSO Tworków

Dzień Mamy i Taty

w Przedszkolu w Krzyżanowicach

Partnerskie spotkanie na sportowo
Krzyżanowice » Maj w przedszkolu upływa pod hasłem Mama- Tata- Ja. To miesiąc intensywnych przygotowań do Święta Rodziny. Tak też dzieje się
i w naszym przedszkolu. Dzieci
uczą się wierszy, piosenek, tańców, przygotowują niespodzianki.
W tym roku zorganizowaliśmy uroczystość dla wszystkich
rodziców na podwórku, pod wia-

tą. Przyszło do nas ponad sto
gości. Na początku Pani Dyrektor wszystkich powitała i złożyła rodzicom życzenia. Potem
starszaki przedstawiły teatrzyk
„Zielony Kapturek”, natomiast
średniaki „Czerwony Kapturek”. Następnie każda grupa
zaprezentowała swój program
artystyczny. Na koniec wszyscy
zaśpiewali Sto lat i dzieci wrę-

Krzyżanowice: 1 czerwca
na boiskach wielofunkcyjnych
przy szkole w Krzyżanowicach
miały miejsce międzynarodowe
rozgrywki sportowe, w których
czyły mamom kwiatki, a tatu- wzięli udział uczniowie z ZSO
siom lurki. Dla rodziców przy- w Krzyżanowicach oraz uczniogotowana była kawa i pyszne wie ze szkoły w Śmiłowicach.
ciasta upieczone w przedszkolZawody zostały zorganizonej kuchni, a dla dzieci soczek wane w ramach utrzymania
i słodka niespodzianka. Potem trwałości projektu pn. „Lato
był czas na rozmowy rodziców
i zabawy dzieci na placu zabaw.
Info: Jolanta Siegmund –
Przedszkole
w Krzyżanowicach

w Krzyżanowicach (PL), zima
w Śmiłowicach (CZ) rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013.
Polska część projektu obej-

mowała budowę boisk wielofunkcyjnych w Krzyżanowicach
oraz rozbudowę Wiejskiego
Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach w tym budowę Skate Parku wraz z oświetleniem i zamontowaniem monitoringu. Czeski partner rozbudował zaplecze istniejącej hali
sportowej.
(tb)
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FreeStyle i Barber Shop
W salonie fryzjerskim FreeStyle Dawida Kawczyńskiego,
w Chałupkach, oprócz zwykłego
strzyżenia oraz układania i modelowania włosów, można sobie
zażyczyć na naszej głowie „dzieło sztuki” – specjalizacją zakładu jest strzyżenie z wzorkami.
A panowie mogą sobie zamówić
strzyżenie brody u mistrza. Bowiem Dawid Kawczyński okazał
się najlepszym w konkursie Top
City Barber, rozegranym podczas Festiwalu Hair & Beauty
Fair w Sosnowcu pod koniec
ubiegłego roku.
Kto to jest barber? Co to jest
barber shop?
Barber shop to głównie określenie zakładu fryzjerskiego wyłącznie dla panów – choć często
w naszym kraju są to łączone salony damsko-męskie – w którym
można na luzie pogadać, rzucić
suchym żartem. Klient czuje się
tu jak na spotkaniu z kumplami. To miejsce, w którym czeka
na nas barber, który zna się na
rzeczy, potrafi dobrze ostrzyc
i ogolić. A osoby, które spróbowały usługi już nie chcą więcej
iść do zwykłego fryzjera.

trafią regularnie jeździć średnio
co 3 tygodnie do fryzjera po około 200 km w jedna stronę, żeby
dobrze przystrzyc swoją brodę!
Jeszcze nie tak dawno baza
kosmetyków dla mężczyzn byCzy broda to chwilowa moda, ła bardzo ograniczona. Jeśli faa może powrót do tradycji?
cet chciał w salonie fryzjerskim
Moim zdaniem styl – moda, kupić coś dla siebie dostawał
która przyszła do nas z zacho- szampon o kwiatowym czy owodu zagości u nas na na bardzo cowym zapachu, a proszę teraz
długo. Czasem spoglądam na popatrzeć ile tego wszystkiego
rejestracje samochodów, które jest: olejki do brody, szampodo mnie przyjeżdżają i pytam lu- ny do włosów, odżywki, pomadzi „skąd pan jest...” i naprawdę dy do wyboru do koloru… A co
jestem zaskoczony, że faceci po- najważniejsze są to kosmetyki

dobrych firm, które są skuteczne i bardzo męsko pachną, jednym słowem każdy znajdzie coś
dla siebie.
Kiedy pierwszy raz pomyślał
Pan: „Fryzjer, to nim chcę
być!” Pamięta Pan moment,
kiedy zdecydował o wyborze
właśnie takiej drogi zawodowej?
Zawód fryzjera wykonuję od
14 lat, ale już od najmłodszych
lat, w szkole podstawowej, próbowałem podcinać maszynką
swoich rówieśników. Odkąd
pamiętam zawsze miałem bzika na punkcie fryzjerstwa męskiego.
Jak wspomina Pan pierwsze
kroki w zawodzie? Gdzie Pan
się uczył tej sztuki? Kto wtedy był dla Pana wzorem, mistrzem?
Pierwsze zawodowe kroki
stawiałem w salonie fryzjerskim
państwa Fułat w Wodzisławiu
Śląskim. Wzorem i mistrzem
był dla mnie szef, pan Czesław
Fułat, który pierwszy pokazał mi
jak trzymać i używać brzytwy.
Zawód fryzjera wymaga ciągłego szkolenia, pogłębiania
wiedzy...
Fryzjerstwo męskie zawsze
było dla mnie czymś wyjątkowym, swoją wiedzę i umiejętno-

REKLAMA

ści starałem się czerpać głów- się sukces w tej branży? Czy
nie z internetu i praktykować najważniejszy jest talent? To
jest sztuka czy rzemiosło?
na kolegach.
Myślę, że jeśli ktoś w swoją
Co ceni Pan w swojej pracy, co pracę wkłada całe serce, to kiesprawia, że fryzjerstwo jest dyś odniesie sukces. Mam swodla Pana pasją? A może to za- je zasady, a jedna z nich brzmi:
wód, jak każdy inny, dający „jeśli coś robisz, rób to najlepiej
utrzymanie?
jak potrafisz lub nie zaczynaj
Teraz fryzjerstwo jest dla w ogóle”.
Pamiętajcie że: „Pasja rodzi
mnie pracą i hobby jednocześnie. Pracuję, bo to jest moje profesjonalizm, profesjonalizm
źródło utrzymania, ale pracuję daje jakość, a jakość to jest lukteż, bo to lubię. Nie raz już nie sus”!
mam sił po 13-14 godzinach ciągłego strzyżenia, ale do ostatnie- Poczta pantoflowa czy markego klienta, czy to młodego czy ting? W jaki sposób dociera
starszego, podchodzę z uśmie- Pan do klienta?
Hmmm... myślę, że to zasłuchem i z chęcią wykonuję usługę
najlepiej jak tylko potrafię.
ga moich klientów, zadowolony klient poleca mnie swojemu
Co decyduje o tym, że odnosi koledze, a on następnemu... itd.

REKLAMA

Klienci doceniają to, jak zostają
obsłużeni.
W jaki sposób dobiera Pan
pracowników? Jakie cechy
i umiejętności są dla Pana
ważne?
Dla mnie nie liczy się wygląd
osoby, która przychodzi pytać
się o prace, a niestety w wielu salonach liczy się aparycja...
Nikt nie urodził się fachowcem, człowiek uczy się całe życie
i po pierwszym dniu pracy nowego pracownika wiem, czy właśnie ta osoba będzie u mnie pracować – jej chęć i serce z jakim
się przykłada do tego co robi...
Zawsze mówię: nie ważne
czy będziesz to robić 10 min
czy godzinę, ale zrób to dobrze,
a szybkość przyjdzie z czasem.
Następnym razem klient lub
klientka będzie na ciebie czekać nie ważne jak długo będzie
to trwało”.
Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie zawodowe? Z czego jest Pan dumny?
Hmmm... Co uważam za swoje największe osiągnięcie i jestem z tego dumny... Może to,
że nigdy nie myślałem, że będę
mieć własny salon, który będzie
się cieszył taką dużą ilością stałych klientów. I chyba to jest dla
mnie największy sukces i powód do dumy – ludzie, którzy
są w stanie czekać po 5 godzin
w kolejce po to, żeby usiąść na
moim fotelu...
Z Dawidem Kawczyńskim
rozmawiała Teresa Banet

MATERIAŁY I USŁUGI
BUDOWLANE

MARCO F.H.U.
Marek Sbeczka
ul. Krzyżanowicka 10
47-450 Owsiszcze
NIP: 639 172 76 42

SKLEP - tel.stac. 32 707 22 93
SKLEP - tel. kom. 730 898 514
USŁUGI - tel. kom. 603 066 237
biuro@marcofhu.eu
www.marcofhu.eu

www.facebook.com/MarcoFirmaBudowlana/
MATERIAŁY
materiały budowlane • okna, drzwi, bramy garażowe •
płytki, granity, panele • parapety zew. i wew. • farby,
lakiery, akcesoria • chemia budowlana • art. elektryczne
• art. wod.- kan., c.o. • art. sanitarne • narzędzia i inne

TYLKO U NAS
 za materiały z usługą zapłacisz tylko 8% VAT,
 zapewniamy dowóz na wskazany adres,
 zapraszamy firmy i osoby prywatne do współparcy
i negocjacji cen,
8 lipca zapraszamy na dni otwarte.
Oferujemy wiele atrakcji,
upominków oraz 10% rabatu na
cały asortyment.
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Dzień Dziecka na Trzecioku

SENIORADA
Tworków » W niedzielę 5
czerwca na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, które co roku organizuje koło nr 109 Polskiego Związku Wędkarskiego,
w Krzyżanowicach. W zawodach uczestniczyło 67 dzieci.
Połowy były niezłe, a każde branie ryby budziło wielkie
emocje u dzieci, a jeszcze większe u opiekunów. Wszystkie ryby zaraz po zważeniu wróciły
z powrotem do wody. Gdy komisja podliczała punkty, dzieci z apetytem zajadały pieczone kiełbaski ufundowane przez
sołtysa. Dzięki zaangażowaniu
członków koła zawody przebiegały w sympatycznej atmosfe-

rze, a dzieciaki miały ogromną
frajdę przy wędkowaniu.
Każdy z młodych zawodników otrzymał nagrodę i słodycze, a zwycięzcy dodatkowo
dyplomy. W tym roku można
było wygrać sprzęt wędkarski
i sportowy, gry i zabawki. Nagrody wręczali sołtys Tworkowa
Andrzej Bulenda i prezes koła
Kazimierz Rąpała.

Zwycięzcy zawodów
wędkarskich

Dziewczynki
1. 1. Marysia Pawlik (Tworków)
– 1715 pkt
2. 2. Wiktoria Girtler (Tworków)
– 1350 pkt
3. 3. Julia Cieślak (Tworków)
– 830 pkt

Racibórz » Niezwykła impreza. Mnóstwo pozytywnej energii, radości i uśmiechów. Tak
komentowali seniorzy z gminy
Krzyżanowice pierwszą SparChłopcy
1. Paweł Rusek (Pszów) – 1400 takiadę Seniorów. Imprezę zorpkt
ganizował w Ośrodku Sportu
2. Dominik Popela (Bieńkowi- i Rekreacji w Oborze 4 czerwca raciborski Zarząd Rejonoce) – 1365 pkt
3. Adam Paprocki (Tworków) wy Polskiego Związku Emery– 1245 pkt
tów, Rencistów i Inwalidów pod
patronatem prezydenta miasta
Najmłodszym uczestnikiem Racibórz.
zawodów była dwuletnia Emilka
Johan z Tworkowa, a największą rybę złowiła Marysia Pawlik
– karasia ważącego 395 gramów.
Dla nich nagrody ufundowała
rada sołecka Tworkowa, pozostałe nagrody koło nr 109 PZW
w Krzyżanowicach, sklep wędkarski w Bukowie i SKOK.
(tb)

W „senioradzie' wzięło udział
jedenaście 4-osobowych drużyn,
a licząc do tego kibiców, prawie
300 seniorów. Gminę Krzyżanowice reprezentowały drużyny
z kół z Krzyżanowic, Chałupek
i Tworkowa. I trzeba przyznać,
że nasi seniorzy spisali się na
medal. Ekipa z Krzyżanowic
w składzie: Maria Stanik, Maria
Riedel, Stefan Gołombek, Barbara Organiściak, zajęła drugie
miejsce – tylko dwoma punkta-

mi dając się wyprzedzić seniorom z Pietrowic Wielkich. Trzecie miejsce zajęło Koło Ostróg.
Pozostałym zawodnikom
z naszej gminy z Tworkowa
(Hubert Bugdol, Bernard Kolonko, Anna Kasza, Alodia Marcinkiewicz) i z Chałupek ( Zofia
i Hubert Hołomek, Bogdan Kacorzyk, Urszula Kolarczyk) nie
brakło także woli walki i animuszu, zajęli dalsze miejsca, jednak wszyscy otrzymali medale.
Uczestnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: bieg
z taczką, bieg z piłeczką na łyżce, wbijanie gwoździ, rzut piłką do wiadra, przeciąganie liny.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami
były zajęcia nordic walking i fitness pod okiem instruktorów.
Pucharami i medalami za
udział zawodników nagrodzili
m.in. prezydent Raciborza Mirosław Lenk, starosta powiatu raciborskiego Ryszard Winiarski.
Na wszystkich uczestników
czekał poczęstunek, a także zabawa na wolnym powietrzu. Do
tańca przygrywał „Zespół 60+”.
(tb)

Stare, ale... na chodzie
Wędkarze rywalizowali
o Puchar Wójta Gminy
Bieńkowice » Po raz kolejny przez gminę Krzyżanowice
przebiegała trasa międzynarodowego rajdu pojazdów zabytkowych z elementami jazdy konkursowej "Prajzska Rely"
zorganizowanego przez Auto
Moto Club Kravaře, Automotoklub Hlučín, Oldracing Club
Hlučín oraz Klub Vojenské Historie Hlučínsko.
W sobotę rano, 4 czerwca
zabytkowe pojazdy, samochody i motocykle, wyruszyły spod
domu kultury w Hulczynie. Trasa prowadziła przez Darkowiczki, Wrzesinę, Piszcz, Owsiszcze,
Tworków, Bieńkowice, Bojanów,
Krzanowice, Chuchelną, Bolatice, Kobierzyce, Krawarz, Dolny
Beneszow, Kozmice, z powrotem do Hulczyna. W rajdzie
wzięli udział czescy i polscy

miłośnicy zabytkowych samochodów.
To już czternasta edycja międzynarodowego rajdu pojazdów
zabytkowych "Prajzska Rely".
Jeden z punktów kontrolny rajdu ustawiono przy kuźni w Bień-

kowicach. Stojące na parkingu
zabytkowe pojazdy wzbudzały
duże zainteresowanie, szczególnie te najstarsze.
(tb)

Tworków » W niedzielą na
stawie Trzeciok w Tworkowie
odbyły się zawody wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice zorganizowane przez koło PZW 109 Krzyżanowice.
W zawodach uczestniczyło 38
zawodników w tym 4 kadetów
i 34 seniorów. Dominowały karasie, liny i płotki. Pomimo to nie
wszystkim dopisało szczęście, 3
seniorom nie udało się złowić
ryby. Puchary ufundował Wójt
Gminy Krzyżanowice. Zawody
sędziował sędzia okręgowy Ka-

zimierz Rąpała. Nagrody rze- 10. Wojtek Marcin 3400 pkt.
czowe ufundowało koło PZW109
Kadeci
Krzyżanowice.
1. Rąpała Stanisław 4710 pkt.
2. Pudzich Piotr 4670 pkt.
Wyniki
3. Kupka Hubert 3790 pkt.
Seniorzy
4. Więcek Dominik 3290 pkt.
1. Rusek Mirosław 5880 pkt.
2. Seiman Andrzej 5380 pkt.
3. Giltler Jerzy 5150 pkt.
Zwycięzcom puchary i dy4. Filip Waldemar 5050 pkt.
plomy wręczała sekretarz Gmi5. Cieślak Kazimierz 4200 pkt ny Krzyżanowice Małgorzata
6. Kulik Robert 4020 pkt.
Krzemien i prezes koła PZW109
7. Korczok Franciszek 3890 pkt. Krzyżanowice Kazimierz Rą8. Szczeponek Kazimierz 3690 pkt. pała.
(tb)
9. Ernestowicz Robert 3680 pkt.
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SUKCES NAJMŁODSZYCH
piłkarzy z Tworkowa
Egzamin z nauki pływania

W niedzielę 5 czer wca
najmłodsi piłkarze LKS Tworków (nowo utworzona drużyna 6-latków)
uczestniczyli w Turnieju Football Academy Zawiercie Cup.
W rozgrywkach piłkarskich
wzięło udział 10 drużyn, które
zagrały systemem „każdy z każdym”. Dla 6-latków z Tworkowa
był to pierwszy w życiu turniej
i ogromne przeżycie, a zarazem
wielki sukces. Z dziewięciu meczów rozegranych z przeciw-

nikami wygrali 7, jeden zremi- • LKS Tworków – Ruch Rasowali i ponieśli jedną porażkę.
dzionków 2:0
Ogromnie zmęczeni, ale jeszcze • Sparta Zabrze – LKS Tworbardziej zadowoleni wracali do
ków 0:3
domu z medalami i nagrodami. • LKS Tworków – Śląsk Świętochłowice 2:1
• Football Academy Zawiercie
Wyniki zespołu LKS
– LKS Tworków 3:0
Tworków
• LKS Tworków – Football • Gwarek Zabrze – LKS Tworków 0:0
Academy Zawiercie II 3:0
• Football Academy Zawiercie • LKS Tworków – Football
III – LKS Tworków 4:1
Academy Siewierz II 1:0
• Football Academy Siewierz
– LKS Tworków 0:2
Info: Piotr Mucha

Z WOLEJA
Wszyscy pasjonujemy się oglądaniem
meczów o mistrzostwo Europy Francja 2016, a tymczasem zakończyły się
boje piłkarzy niższych klas rozgrywkowych, w których
występują drużyny
naszej gminy.
Tym razem zacznijmy nietypowo od klasy A Podokręgu
Racibórz. Po rocznej banicji
do klasy okręgowej powróciła jedenastka LKS Tworków.
Tytuł mistrza klasy A zdobyła w imponującym stylu tj.
74 punkty i stosunkiem bramek 40:15. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia
w „okręgówce”. Drugi nasz
reprezentant w tej klasie
LKS Chałupki zajął miejsce
VII w tabeli, zdobywając 52
punkty,bramki 43:31. Niestety
klasę A opuścić musiał LKS
Owsiszcze, zdobywając 19
punktów, bramki 22:30, i zajmując XVI tj. ostatnie miejsce w tabeli.
W klasie B Podokręgu Racibórz Gr 1 – II miejsce zajął
LKS Bieńkowice, zdobywając
58 punktów, bramki 88:64, tym

samym wywalczył
prawo gry w barażu o wejście
d o r a c i b o rskiej klasy A.
Mecz barażowy jedenastka
z Bieńkowic rozegra z drużyną
LKS Lyski w dniu
22 czerwca br. na boisku w Lyskach, zaś w dniu 25
czerwca br. mecz rewanżowy na boisku LKS Bieńkowice. Życzymy powodzenia.
W klasie C na IV miejscu
uplasował się LKS Zabełków
– 28 punktów, bramki 36:23, VI
miejsce LKS Bolesław – punktów 15, bramki 34:50, VII miejsce LKS Tworków II – punktów 13, bramki 28:55.
Grająca w klasie okręgowej ŚZPN Katowice drużyna
LKS Krzyżanowice ze zdobyczą 40 punktów, bramki 52:49,
zajęła XI miejsce w tabeli, co
gwarantuje jej utrzymanie
w tej klasie. Tak więc w klasie okręgowej czekają nas derby gminne.

Drużyny młodzieżowe

Juniorzy Starsi Podokręgu
Racibórz

• Grupa B: LKS Owsiszcze IV
miejsce – 13 punktów, bramki 24:27
• Grupa C: LKS Bieńkowice
IV miejsce – 0 punktów, 9:52
Trampkarze Podokręg Racibórz
• Grupa B: LKS Krzyżanowice VI miejsce – 0 punktów,
bramki 4:91
• Grupa C: LKS Zabełków IV
miejsce – 9 punktów, bramki 36:54
• Trampkarze III Liga Rybnik-Racibórz: LKS Tworków VI miejsce – 15 punktów, bramki 28:44
• Młodzicy III Liga Rybnik-Racibórz: LKS Tworków IV
miejsce – 22 punkty, bramki 35:29.
Teraz już przerwa letnia,
więc pasjonujmy się grą naszych na EURO.
Ostatecznie kto w jakiej klasie i grupie zagra dowiemy się
po weryfikacji przez Wydział
Gier, o czym poinformujemy
w następnym wydaniu Gminnych Wieści.
Sytuacja z dnia 20.06.2016 r.
Jan Kubik

W dniu 15 czerwca 2015 r. odbyły się na basenie w Gorzycach
zawody sportowe w pływaniu
klas czwartych szkół podstawowych gminy Krzyżanowice.
Od kilku lat uczniowie tych
klas mają możliwość nauki pływania w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Jest to najlepsza okazja do tego, aby jak
najlepiej opanować właściwą
technikę pływania, nurkowania
czy też skoków do wody.
Ta inicjatywa gminy cieszy
się dużym uznaniem wśród
dzieci, nauczycieli i rodziców.
Uczniowie dzięki takim zajęciom mają możliwość zdobycia
karty pływackiej. Wielu z nich
już cieszy się jej posiadaniem.
Podsumowaniem rocznych
zajęć są zorganizowane przez
GZOKSiT i przeprowadzone
przez nauczycieli zawody w pływaniu. W tym roku szkolnym
uczniowie rywalizowali w trzech
grupach w stylu dowolnym oraz
grzbietowym. Poziom był bardzo wyrównany, a o wynikach
końcowych decydowała czasem
sekunda lub nawet mniej.
Uczniowie, którzy uzyskali
miejsca I – III otrzymali medale,
które wręczali wójt gminy Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek. Każdy

uczeń, który brał udział w zaję- 3. Magdalena Daszkiewicz –
ciach zdobył dyplom ukończenia
ZSO Bieńkowice
rocznej nauki pływania.

Wyniki zawodów
Grupa I – STYL DOWOLNY

Grupa II – STYL DOWOLNY

1. Patryk Gacek – SP Zabełków
2. Radosław Krupa – ZSO
Chłopcy
Krzyżanowice Łukasz Siwoń
1. Szymon Laube – ZSO Bień– ZSO Krzyżanowice
kowice
2. Paweł Wycisk – ZSO Cha- Dziewczęta
1. Wiktoria Koloska – ZSO Chałupki
3. Filip Kalisz – ZSO Tworków
łupki
2. Natalia Markgraf – ZSO
Dziewczęta
Bieńkowice
1. Magdalena Daszkiewicz – 3. Ewelina Krupa – ZSO Krzyżanowice
ZSO Bieńkowice
2. Emilia Daszkiewicz – ZSO
Bieńkowice
Grupa II – STYL
3. Emilia Kegel – ZSO Krzyża- GRZBIETOWY
nowice
Chłopcy
1. Radosław Krupa – ZSO
Grupa I – STYL
Krzyżanowice
2. Dominik Mrowiec – ZSO
GRZBIETOWY
Chłopcy
Bieńkowice
1. Szymon Laube – ZSO Bień- 3. Patryk Gacek – SP Zabełków
kowice
2. Paweł Wycisk – ZSO Cha- Dziewczęta
1. Alicja Konieczny – ZSO
łupki
3. Kamil Sedlaczek – ZSO ChaTworków
2. Wiktoria Koloska – ZSO Chałupki
łupki
Dziewczęta
3. Martyna Pocztowska – ZSO
1. Emilia Daszkiewicz – ZSO
Chałupki
Bieńkowice
2. Emilia Kegel – ZSO Krzyża- Grupa III – STYL
nowice
GRZBIETOWY – Kraul na

grzbiecie

Chłopcy
1. Fabian Grzibek – ZSO Krzyżanowice
2. Maksymilian Warchoł – ZSO
Krzyżanowice
3. Fabian Karapulka – ZSO
Chałupki
Dziewczęta
1. Weronika Krupa – ZSO Krzyżanowice
2. Aleksandra Ćwik – ZSO
Bieńkowice
3. Dorota Pawlik – ZSO Bieńkowice

Grupa III – STYL DOWOLNY
– Kraul na piersiach

Chłopcy
1. Fabian Grzibek – ZSO Krzyżanowice
2. Mateusz Madeja – SP Zabełków
3. Maksymilian Warchoł – ZSO
Krzyżanowice

Dziewczęta
1. Weronika Krupa – ZSO Krzyżanowice
2. Emilia Stromska – ZSO
Krzyżanowice
3. Klaudia Drajok – ZSO Tworków
(tb)
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Koziołek Matołek

odwiedził przedszkolaki
24 i 25 maja nasze dzieci odwiedził Koziołek Matołek. Ten
wieczny podróżnik, zmierzający do Pacanowa, postanowił
odwiedzić dzieci w niektórych
przedszkolach. I tak we wtorek w spotkaniu z Koziołkiem
uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Nowej Wiosce oraz

z Przedszkola w Krzyżanowicach, gdzie nasz bohater zawitał
w grupie maluchów, średniaków
oraz starszaków. W środę wyruszył dalej i znalazł się w Filii Bibliotecznej w Chałupkach,
gdzie na spotkanie z nim przyszły dwie grupy dzieci z Przedszkola w Chałupkach.

Koziołek Matołek najpierw
przywitał się serdecznie
z wszystkimi dziećmi, przeczytał o swoich przygodach, porozmawiał z każdym chętnym, rozdał do pokolorowania obrazki,
pokazał jak zrobić łódkę z pa-

pieru, która przypominała tę, na
której przepłynął morza i oceany. Każde dziecko mogło Koziołka dotknąć, przytulić się i pozować z nim do zdjęcia.
Info: Sabina Pękała,
Agnieszka Winiarczyk

REKLAMA

REKLAMA

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
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

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
Opieka nad grobami Twoich bliskich

509 317 498

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!
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Z bibliotecznej
W okresie wakacji zapraszamy do naszych bibliotek. Oferta
na ten okres jest, jak zwykle, bardzo ciekawa i różnorodna.
Czyli dla każdego coś ciekawego. Spośród nowości wydawniczych dzisiaj proponujemy zaledwie garstkę tego co czeka
w bibliotekach na każdego z Was. Zapraszamy serdecznie.

półki

SAMOTNA GWIAZDA
- PAULLINA SIMONS

Powieść spodoba się nie tylko młodym ludziom. Bohaterowie mają po
osiemnaście, dziewiętnaście lat. To książka również dla ich rodziców.
Absolutnie dla wszystkich. To historia rodzącej się miłości i wielkiej europejskiej wyprawy czworga przyjaciół przed wyjazdem do college’u. To
podróż u progu ich dorosłego życia. Wiedzie przez postkomunistyczne
kraje z koniecznością zatrzymania się w najmroczniejszej historii Europy. Treblinka jest tylko jednym z przystanków. Podróż trudna, zdradliwa
i pełna nieszczęśliwych zdarzeń. Zanim dotrą do Barcelony wyprawa
odmieni ich życie na zawsze.

ŻYCIE MA SMAK POMARAŃCZY
- JUDITH FERTIG

Jeśli masz gorszy dzień, nudzisz się niemiłosiernie w kolejce czy podczas podróży, sięgnij po tę książkę – potrafi magicznie przenieść w inne miejsce każdego czytelnika. Życie Claire O’Neil ma chwilowo raczej
smak kwaśnego mleka. Po tym jak rozpadło się jej małżeństwo kobieta
postanawia wrócić do rodzinnego miasteczka i otworzyć cukiernię. Wypieki to jej powołanie, ale Claire ma też inną umiejętność. Potrafi wyczuć
czyjś nastrój i dobrać do niego idealny wypiek. Tak aby życie nabrało
w końcu tego smaku pomarańczy.

Myśl
Cuda świata można znaleźć we własnym ogrodzie.

Phil Bosmans

Uśmiechnij się
– Jasiu, gdzie masz świadectwo? – pyta tata
– Koleżanka zabrała, chce rodziców postraszyć.


Młody pisarz zwierza się ojcu, że nie wie, jak zatytułować swoją powieść.
– Są w tej powieści bębny? – pyta ojciec.
– Nie.
– A trąby?
– Nie.
– To zatytułuj swoją powieść „Bez trąb i bębnów”.


Dyrektor pod koniec wakacji sprawdza porządek w pracowniach szkolnych.
– Dlaczego na globusie tyle kurzu? – pyta w pracowni do geografii.
– Bo akurat trafił pan dyrektor na Saharę – tłumaczy woźna.


Znowu dostałeś jedynkę?! Za co tym razem?
– Bo nie chciałem być kapusiem.
– Jak to?!
– Pani od historii chciała ze mnie wydusić, kto zabił Juliusza Cezara...



NIELUBIANA
- NELE NEUHAUS

Odnalezione ciała milczą, a śmierć tej dwójki ewidentnie nie jest dziełem
przypadku. Pozornie spokojna społeczność okazuje się być bardziej doświadczona niż podpowiada to wyobraźnia. Dawne i często zawiłe spiski
łączą dosłownie każdą postać z trwającym śledztwem, ale trudno rozgryźć,
kto pociąga za sznurki morderczej gry i jaki cel przyświeca jego działaniom. Niepozorne morderstwa powoli prowadzą do przestępstw i zbrodni
znacznie większego kalibru, które maksymalizują powagę śledztwa. Finał sprawy szokuje, ale nie brak mu logiki i odpowiedniego wyjaśnienia.

IGRAJĄC Z OGNIEM
- TESS GERRITSEN

Thriller osnuty wokół utworu muzycznego skomponowanego w Wenecji u progu drugiej wojny światowej. Julia Ansdell, skrzypaczka, matka
trzyletniej Lilly, podczas pobytu w Wenecji wchodzi w posiadanie partytury z zapisem nutowym utworu "Incendio" skomponowanego przez
nieznanego muzyka Lorenzo Todesco. Gdy Julia próbuje zagrać utwór,
jej córka wpada w szał, zabija kota i próbuje skrzywdzić matkę. Jaki
jest związek pomiędzy dziwnym zachowaniem dziewczynki a nieznanym utworem muzycznym? Tropy wiodą do Wenecji lat 40. XX wieku
i związku dwojga młodych muzyków.

Po miłym obiedzie dwie pary wstają od stołu. Kobiety poszły do kuchni, a mężczyźni do
pokoju gościnnego. Jeden mówi do drugiego: Myślę, że to wspaniale, że cały czas mówisz do swojej żony "słoneczko", "dzióbku", "cukiereczku".
Ten na to: Prawdę mówiąc, cztery lata temu zapomniałem, jak ma na imię.


Mama pyta Jasia: Dokąd idziesz z tą mapą i kompasem?
– Posprzątać swój pokój.


Ojciec przegląda zeszyt Jasia: Dlaczego tak nierówno piszesz te literki?
– To nie literki tato, to są nuty.


Na dworze leje jak z cebra, a kazanie zdaje się nie mieć końca. W pewnym momencie
ksiądz orientuje się, że grubo przekroczył limit czasu i kończy słowami: Przetrzymałem
Was nieco dłużej...
Gdzieś z tyłu odzywa się głos: Niech ksiądz mówi dalej i tak leje!

PAMIĘĆ JEST NASZYM DOMEM
- SUZANNA EIBUSZYC

To historia polskiej Żydówki, która walczy o przeżycie drugiej wojny światowej w Związku Radzieckim. Warto sięgnąć do tej książki z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że jest to dobrze napisane, momentami przerażające świadectwo minionego wieku. I zwyczajny, potrzebny
w naszym kraju, zapis polskiego antysemityzmu, zarówno przedwojennego, wojennego, jak i powojennego. Zapis bez specjalnego nadęcia ani
przesady, skupiający się na konkretnych doświadczeniach konkretnych
osób. To historia o tym, co czuje dziecko w obliczu biedy, strachu i wojny.

SYBERIA. MOJE MIEJSCE NA ZIEMI
- THEODOR KRÖGER

Kiedy rozpoczyna się I wojna światowa, Theodor Kröger, Niemiec
mieszkający w Petersburgu, słyszy wyrok, którego obawiają się wszyscy przeciwnicy Rosji: zesłanie. W ten sposób trafia do Nikitino, wsi
w głębi groźnej Syberii, gdzie lato jest krótkie i upalne, a zima mroźna
i śmiertelnie niebezpieczna. Dzięki funduszom otrzymanym od ojca
udaje mu się uzyskać ograniczoną swobodę ruchów i rozpoczyna swoją
walkę o przetrwanie i powrót do domu. Okazuje się jednak, że Syberia
ma mu do zaoferowania znacznie więcej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać: cel, pracę, przyjaźń, a nawet miłość. Jednym słowem – życie.
Historia zesłańca, będąca opowieścią o poszukiwaniu szczęścia i sensu
życia tam, gdzie pozornie nie sposób ich odnaleźć.

Liczba miesiąca
6

orkiestr dętych z Polski, Czech i Rumunii wzięło udział w konkursowej części
IV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych

