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Obóz młodych strażaków
w Austrii

Delegacja gminy gościła w Beltiug
Na zaproszenie samo rządowców z gminy Beltiug
z wizytą do Rumunii udali się
przedstawiciele gminy Krzyżanowice: zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda, przewodniczący rady gminy Brunon
Chrzibek, sekretarz gminy
Małgorzata Krzemien, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek oraz sołtys Owsiszcz Piotr
Minkina. Delegacji towarzyszyła grupa tancerek zespołu
Uśmiech wraz z instruktorką
Iloną Świerczek. Okazją do wizyty były uroczystości związane z dorocznym Festiwalem
Winorośli i Wina.
Beltiug to niewielka miejscowość, leżąca w północnej Rumunii, w Transylwanii, niedaleko węgierskiej granicy. Nasza
delegacja została zakwaterowana w pobliskim Satu Mare,
które jest siedzibą władz administracyjnych okręgu o tej samej nazwie.
To wielonarodowościowy
okręg zamieszkały głównie
przez Rumunów i Węgrów oraz
Niemców i Romów. Teren wokół Beltiug słynie z winiarskich
tradycji. Podobno w samej miejscowości jest 390 piwnic produkujących wino. Tradycje te datują się od 1730 roku, kiedy to
do okręgu Satu Mare przybyli
osadnicy ze Szwabii.
Festiwal uświetnił barwny
pochód uczestników święta,
w których mażoretki Uśmiechu
maszerowały na czele w rytm
melodii, granych przez miejscową orkiestrę dętą. Pojawienie się tancerek, znanych już
z ubiegłych lat, wywołało wśród
widzów aplauz, zaś piękne i porywające występy nagradzane
były nieustannie gromkimi brawami.
Poza festiwalem, gospodarze
postarali się także o dodatkowe
atrakcje – delegacja i dziewczęta z Uśmiechu poznali piękne
Satu Mare i okolice oraz skorzystali z kąpieli w miejscowym
aquaparku.
Po powrocie z Rumunii wszyscy byli pod wrażeniem wspaniałej festiwalowej atmosfery,
otwartości mieszkańców oraz
gościnności i serdeczności gospodarzy.
(tb)

W dniach od 4 do 7 sierpnia
2016 r. na zaproszenie komendanta straży pożarnej w Aschach – pana Franza Paschingera, po raz pierwszy 10-osobowa grupa młodzieży, przedstawicieli MDP jednostek OSP
gminy Krzyżanowice uczestniczyła w obozie strażackim
w Scharten w Austrii. Wyjazd
młodych strażaków jest pokłosiem rewizyty przedstawicieli
krzyżanowickiego samorządu
w gminie Aschach w czerwcu
br., która została zaaranżowana
dzięki nowo powstającej partnerskiej współpracy pomiędzy
gminą Krzyżanowice a austriaz Aschach zafundowała naszym uczestnikom rejs po Dunaju, zwiedzanie miejscowości
Aschach, jak również miejscowej siedziby straży pożarnej.
Opiekunami młodzieży byli
pan Walter Bożek – prezes zarządu gminnego ZOSP RP oraz
pan Rajmund Herzog – naczelnik OSP Bolesław.
Info: OSP Krzyżanowice
cką gminą Aschach nad Dunajem w Górnej Austrii.
W sportowo – pożarniczej rywalizacji spotkały się 23 młodzieżowe drużyny. Rywalizacja
odbywała się w trzech kategoriach: trójbój, olimpiada sportowa oraz bojówka – ćwiczenia
strażackie. Ekipa reprezentująca gminę Krzyżanowice zdobyła
pięć pucharów w siedmiu dyscyplinach. Pobyt na obozie dostarczył uczestnikom wielu emocji
i niezapomnianych wrażeń.
Na zakończenie obozu
jednostka straży pożarnej

Życzenia dla jubilata
Pan Emil Ciuberek, mieszkaniec Rudyszwałdu, 12 sierpnia
obchodził w gronie najbliższych
swoje 92. urodziny. Z tej okazji
dostojnego jubilata odwiedził
wójt gminy Grzegorz Utracki,
wręczając bukiet kwiatów i składając najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym i mieszkańców gminy: zdrowia, pogody
ducha oraz wewnętrznej siły,
która pozwoli przyjmować każdy kolejny dzień życia z radością
i optymizmem.
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KRÓTKO
26 lipca
Wójt gminy spotkał się z dyrektorem i pracownikami wydziału rolnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
i Bielsku-Białej w sprawie opiniowania Planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzyżanowice.
28 lipca
W Urzędzie Marszałkowskim
w Katowicach wójt Grzegorz
Utracki i skarbnik gminy Danuta Biczysko podpisali umowę
na dofinansowanie ze środków PROW remontu i modernizacji ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie. Projekt
gminy jako jedyny z powiatu
raciborskiego uzyskał akceptację ekspertów Urzędu Marszałkowskiego.
2 sierpnia
W Katowicach w Urzędzie
Marszałkowskim wójt spotkał
się z kierownikiem Referatu
Oceny Projektów w celu oceny możliwości dofinansowania
projektu dot. założenia sieci
teleinformatycznej w szkołach
i jednostkach gminy.
4 sierpnia
Wójt gminy uczestniczył w posiedzeniu Euroregionalnego
Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia w celu oceny
mikroprojektów oraz nowych
zasad naboru projektów.
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Plac Warszawski
i ulica Powstańców Śląskich

JUŻ PO PRZEBUDOWIE
Chałupki » Zakończyły się
prace związane z przebudową ul.
Powstańców Śląskich wraz z Placem Warszawskim w Chałupkach. Prace wykonywała firma
MARBUD Mariusza Ogrodowskiego z Rybnika. Koszt inwestycji wyniósł 830.633,74 zł. Zadanie
uzyskało dofinansowanie w wysokości 50 % w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019 r. Długość przebudowanych dróg to około 334 m.
Inwestycja objęła prace związane z przygotowaniem terenu,
czyli roboty pomiarowe i rozbiórkowe.
Roboty ziemne – remont istniejącej studni rewizyjnej oraz
zabudowanie nowych studni rewizyjnych i ściekowych, a także wybudowanie odwodnień liniowych i ścieków korytkowych.
Wykonano również kanalizację
deszczową. Roboty elektryczne
objęły demontaż i montaż słupów linii napowietrznej.

Nawierzchnię ul. Powstań- w kolorze piaskowym, tak jak
ców Śląskich wykonano z beto- na ul. Powstańców.
tb
nu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej w kolorze piaskowym, a zjazdy z posesji z kostki
w kolorze szarym. Zatoczki parkingowe wyłożono kamieniem
brukowym (tzw. kocie łby), odzyskanym++ z podbudowy pod
starym asfaltem.
Plac Warszawski posiada nawierzchnię z szarej kostki brukowej, a chodniki są z kostki

Ruiny w remoncie

11 sierpnia
Wójt gminy spotkał się z dyrektorem Centrum Rehabilitacji w Raciborzu w związku
z nowym programem zdrowotnym dotyczącym rehabilitacji
osób z terenu gminy Krzyżanowice.
12 sierpnia
W Urzędzie Gminy wójt Grzegorz Utracki spotkał się z kierownikiem Oddziału Biura Terenowego Śląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
z Raciborza w celu omówienia m.in. sprawy zabezpieczeń
przeciwpowodziowych gminy
Krzyżanowice w związku z budową zbiornika Racibórz Dolny.
13 sierpnia
Odbył się kolejny rajd rowerowy zorganizowany przez gminę Krzyżanowice przy udziale
firmy ALAS Utex. Udział wzięło
około 250 rowerzystów.
14 sierpnia
Podczas zawodów strażackich
oldbojów w Owsiszczach puchary i nagrody wręczyli wójt
Grzegorz Utracki i prezes OSP
Owsiszcze Bogdan Pientka.
16 sierpnia
W Urzędzie Gminy wójt spotkał
się z przewodniczącymi KERiI z Krzyżanowic, Chałupek
i Tworkowa. Spotkanie dotyczyło propozycji uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu
III Wieku, które w razie zain-

WAKACYJNE REMONTY
w placówkach oświatowych
Czas wakacji, wolny od nauki
i zajęć edukacyjnych, placówki
oświatowe gminy Krzyżanowice wykorzystały na przeprowadzenie prac remontowych, które wpłyną na poprawę zarówno
wizerunku placówki, jak i komfortu nauczania dzieci.

Przewiduje się kompleksową termomodernizację budynków ZSO w Chaupkach i ZSO
w Tworkowie oraz SP w Zabełkowie.
GZOKSiT
- Magdalena Płaczek

Placówka

Remont

Kwota
zadania

Świetlica
w Krzyżanowicach

Remont parkietu i malowanie świetlicy
w Krzyżanowicach

15 217,95

ZSO Chałupki

Wymiana i naprawa ogrodzenia
na placu szkolnym

9 871,94

ZSO Krzyżanowice

Wymiana wykładziny na korytarzu II 34 545,96
piętra

ZSP Owsiszcze

Wymiana wykładzin w dwóch
salach lekcyjnych i pracowni komputerowej

19 205,35

ZSO Tworków

Awaryjna naprawa pokrycia dachu
sali gimnastycznej w ZSO w Tworkowie

19 000,00

ZSO Bieńkowice

Przebudowa boiska, kortu tenisowego, bieżni i skoczni do skoku w dal

710 985,71
(dof. 273 000,00)

Tworków » Na terenie ruin
zamku w Tworkowie przeprowadzane są kolejne prace zabezpieczające i konserwatorskie. Jest to etap IX – skrzydło
północne, zgodnie z dokumentacją pn.: „Prace konserwatorskie
i zabezpieczające” opracowaną
przez prof. inż. arch. Jerzego
Witeczka.
Na realizację prac gmina
Krzyżanowice otrzymała dotację Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach w wysokości 50.000 zł,
co stanowi prawie 56 % wartości zadania.
Celem prowadzonych prac
jest stabilizacja stanu technicznego bez zmiany wyglądu historycznego poprzez: usunięcie
gruzu, i samosiejek, uzupełnienie murów i sklepień, wykonanie izolacji i posadzek, wzmocnienie ścian szczytowych.
Wykonawcą zadania jest Firma Budowlano – Handlowa Gabriel Kasza, obowiązki kierownika budowy pełni pan Bernard
Łopacz, obowiązki inspektora
nadzoru inwestorskiego z ramienia Urzędu Gminy pełni pan
Hubert Kwaśnica. Planowany
termin zakończenia prac - październik 2016 r.
Ruiny zamku w Tworkowie
stanowią zabytek wpisany do

rejestru zabytków Województwa Śląskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 24
marca 1964 roku. Od momentu,
kiedy gmina Krzyżanowice została właścicielem ruin prowadzone są działania mające na
celu ich zabezpieczenie, konserwację oraz prace porządkowe.
Ruiny zamku to pozostałości
po dawnej siedzibie Reiswitzów
i Tworkowskich, wzniesionej
prawdopodobnie w II połowie
XVI wieku na fundamentach zamku średniowiecznego.
W roku 1860 nowym właścicielem zamku został hrabia von

Saurma-Jeltsch, który postanowił przebudować zamek, mimo
że w 1830 roku był gruntownie
odnowiony. Zadanie to zostało
powierzone znanemu architektowi Carlowi Heydenreichowi.
Kres świetności zamku położył pożar, który wybuchł w nocy z 8 na 9 stycznia 1931 roku.
Ogień strawił cały budynek,
łącznie z wieżą zegarową. Mimo że w oficjalnych dokumentach stwierdzono, że przyczyna ognia była nieznana, istnieją
przypuszczenia o celowym podpaleniu zamku, w celu uzyskania odszkodowania.
(tb)
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Stypendia szkolne 2016/2017

KRÓTKO
teresowania seniorów zorganizują gmina Krzyżanowice
i Wyższa Szkoła Humanitas.

Zachęcamy uczniów do składania wniosków o stypendium szkolne
O pomoc materialną
o charakterze socjalnym
mogą ubiegać się
uczniowie, którzy
spełniają warunki:

sku odpowiednio do sytuacji
materialnej ucznia. Wniosek
składają rodzice /opiekunowie/ ucznia, uczniowie pełnoletni składają go sami.
• miesięczna wysokość docho- • Stypendium szkolne może
du na osobę w rodzinie uczotrzymać uczeń znajdujący
nia nie przekracza kwoty 514
się w trudnej sytuacji mazł, (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
terialnej, wynikającej z niz dnia 12. 03. 2004 r. o pomoskich dochodów na osobę
cy społecznej Dz. U. z 2015
w rodzinie, w szczególności,
roku poz. 163 z późniejszymi
gdy w rodzinie tej występuje:
zmianami),
bezrobocie, niepełnospraw• są uczniami szkół pubność, ciężka lub długotrwalicznych i niepublicznych
ła choroba, wielodzietność,
o uprawnieniach szkół
brak umiejętności wypełpublicznych dla młodzieniania funkcji opiekuńczoży i dla dorosłych oraz słu-wychowawczych, alkohochaczami publicznych kolizm lub narkomania, a taklegiów nauczycielskich,
że gdy rodzina jest niepełna
nauczycielskich kolegiów
lub wystąpiło zdarzenie lojęzyków obcych i kolegiów
sowe. Refundacja następupracowników służb społeczje na podstawie imiennych
nych (do czasu ukończenia
dowodów zakupu (faktukształcenia, nie dłużej jedry, umowy kupna-sprzedanak niż do ukończenia 24
ży, zaświadczenia ze szkół
roku życia),
o poniesieniu wydatków
• są wychowankami publiczzwiązanych z pobieraniem
nych i niepublicznych ośrodnauki). Rachunki powinny
ków umożliwiających dziebyć wystawione imiennie na
ciom i młodzieży upośledzoucznia lub na rodzica/opienym umysłowo, w tym także
kuna wymienionego w dew stopniu głębokim, udział
cyzji. Wnioski stypendialw zajęciach rewalidacyjnone dla uczniów zamieszka-wychowawczych, do czasu
łych na terenie gminy Krzyukończenia realizacji obożanowice wydawane są:
wiązku nauki,
w Ośrodku Pomocy Spo• są uczniami szkół niepubłecznej Krzyżanowice z/s
licznych nie posiadających
w Tworkowie, 47-451 Tworuprawnień szkół publicznych
ków, ul. Zamkowa 50. lub
dla młodzieży i dla dorosłych
Urzędzie Gminy Krzyżano(do czasu ukończenia realiwice 47-450 Krzyżanowice
zacji obowiązku nauki),
ul. Główna 5.
• są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczyciel- Wypełnione wnioski wraz
skich i nauczycielskich ko- z załącznikami należy
legiów języków obcych (do składać w Urzędzie Gminy
czasu ukończenia kształce- Krzyżanowice 47-450
nia, nie dłużej jednak niż do Krzyżanowice ul. Główna
ukończenia 24 roku życia),
5 w terminie:
• mają miejsce zamieszkania • do 15 września 2016 roku,
na terenie gminy Krzyżano- • do 15 października 2016 roku
wice.
w przypadku słuchaczy kole• Decyzja o przyznanie stygiów, o których mowa w art.
90b ust. 3 pkt 1 ustawy o sypendium szkolnego wydawastemie oświaty.
na będzie na podstawie wnio-

Kalendarz imprez na 2016 rok
Data

Nazwa wydarzenia

Miejsce

03.09.2016

Zakończenie Wakacji ruiny Zamku
z Gminą Krzyżanowice w Tworkowie

3-4.09.2016

Dożynki Parafialne

Rudyszwałd

04.09.2016

Dożynki Parafialne

Tworków

11.09.2016

Dożynki Parafialne

Bieńkowice

Dożynki Gminy
17-18.09.2016 Krzyżanowice
w Zabełkowie

Zabełków

24.09.2016

Kartoffelfest

Bolesław

25.09.2016

Jarmark na granicy

stare przejście
graniczne
Chałupki - Bohumin

30.09.2016

Gminna Inauguracja
Roku Kulturalnego

Centrum Kultury
w Tworkowie

01.10.2016

Spływ kajakowy
rzeka Odra na trasie
"Zamykanie Granicz- Stary Bohumin-Zanych Meandrów Odry" bełków

Dodatkowe informacje:
w OPS Krzyżanowice pod numerem tel: (32) 419 63 00, e-mail:
ops@krzyzanowice.pl

INFORMACJA dotycząca
zasiłku szkolnego

Uczniowi znajdującemu się
w przejściowo trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia
losowego może być przyznany
zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego
na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz
lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
(Dz.U. z 2015 poz. 1238) o świadczeniach rodzinnych. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku. Wniosek składa się
na formularzu i w miejscu jak dla
stypendium szkolnego.
Info: OPS Krzyżanowice
z/s w Tworkowie

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przebudowa ul. Zamkowej
i Parkowej w Tworkowie
28 lipca 2016 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy
na zadanie „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie”.
Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 20142020, dla operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Kwota przyznanego dofinansowania stanowi 63,63% kosztów
kwalifikowanych zadania i wynosi 847.050,00 zł.
Cel operacji: likwidacja utrudnień komunikacyjnych oraz skrócenie
czasu przejazdu do obiektów użyteczności publicznej znajdujących
się w miejscowości Tworków, co wpłynie na poprawę warunków
życia mieszkańców i dostępności do usług zaspokajających zbiorowe potrzeby ludności zamieszkującej tereny wiejskie. W ramach
inwestycji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z płyt betonowych
na asfaltową oraz płyt betonowych na kostkę brukową, jak również poprawią się parametry techniczne.

Wójt gminy spotkał się ze starostą Szylerzowic, aby omówić
strategię przystępowania i realizacji wspólnych projektów.
18-21 sierpnia
Na zaproszenie władz gminy
Beltiug, w tej rumuńskiej miejscowości przebywała delegacja gminy Krzyżanowice.
21 sierpnia
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w dożynkach parafialno-sołeckich w Roszkowie. Skarbnik gminy Dorota Biczysko uczestniczyła w dożynkach w Godowie i Bolesławiu.
Kierownik referatu rolnictwa
Wolfgang Kroczek uczestniczył w dożynkach w Bełsznicy
w gminie Gorzyce.
23 sierpnia
W Urzędzie Gminy wójt spotkał
się z przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej. Na spotkaniu omówiono bieżące zadania i działania oraz potrzeby
i problemy spółki.
24 sierpnia
W Katowicach wójt i skarbnik gminy podpisali umowę na udzielenie pożyczki z
WFOŚiGW na wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji.
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbyła się
narada dyrektorów placówek
oświatowych, na której omówiono sprawy bieżące i aktualną sytuację oświaty.
25 sierpnia
Wójt gminy podpisał umowę
z firmą PROGRES z Połomi,
wyłonioną w przetargu, na
budowę obiektu mieszkalno-usługowego w miejscu dawnego dworca PKP Krzyżanowice. W budynku znajdować się
będzie poczekalnia dla pasażerów, pomieszczenia mieszkalne i biurowe.
28 sierpnia
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w dożynkach
parafialnych w Krzyżanowicach, a po południu w jubileuszy Chóru Kobiecego DFK
w Tworkowie.
W dożynkach parafialnych
świętowanych wspólnie przez
Owsiszcze i Nową Wioskę
uczestniczył zastępca wójta
Grzegorz Swoboda.
29 sierpnia
W Opawie wójt gminy wraz ze
starostą z Szylerzowic wzięli
udział w konsultacjach związanych z realizacja wspólnych
projektów.
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LETNI
rajd rowerowy
Około 250 cyklistów wzięło
udział w rajdzie zorganizowanym przez gminę Krzyżanowice i firmę Alas Utex w sobotę
13 sierpnia. To od kilku lat największa impreza rekreacyjna
tego typu, w której z każdym rokiem bierze udział coraz więcej
uczestników – z gminy Krzyżanowice, powiatu raciborskiego,
wodzisławskiego, rybnickiego, a także z Czech. W rajdzie
uczestniczyły całe rodziny, tak
więc wiek cyklistów był bardzo

–

zróżnicowany. Najmłodsi jechali w przyczepkach lub w siodełkach na rowerach z rodzicami.
Na starcie w Chałupkach, na
terenie starego przejścia granicznego Chałupki - Bogumin,
rowerzystów przywitali wójt
Grzegorz Utracki i dyrektor
handlowy firmy ALAS Utex Adrian Fibic, życząc dobrej zabawy
i miłej atmosfery. Cykliści wyruszyli na 36-kilometrową trasę
tuż po czternastej. Trasa prowadziła przez Graniczne Mean-

Chór Kobiecy DFK Tworków

dry Odry, Zabełków, Olzę, Uchylsko, Gorzyce, Bełsznicę, Odrę,
Buków, Krzyżanowice, czeską
Hać, Rudyszwałd i Zabełków-Nowy Dwór nad staw rekreacyjny firmy Alas Utex, gdzie na
wszystkich czekał gorący bigos
i zimne napoje.
Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali pracownicy Urzędu Gminy w Krzyżanowicach,
strażacy z OSP w Bieńkowicach
Tworków » Chór Kobiecy
oraz Straż Miejska.
DFK Tworków w tym roku obSH chodził 30-lecie swojego istnienia. Uroczystości związane z jubileuszem miały miejsce w niedzielę 28 sierpnia. Rano podczas
Mszy św. chórzystki, rodziny,
sympatycy chóru oraz mieszSerdecznie zapraszamy
kańcy dziękowali za 30 lat artyhodowców gołębi rasowych, ptaków egzotycznych,
stycznej pracy. Po południu przy
domu kultury tworkowskiego
drobiu ozdobnego oraz hodowców gryzoni
DFK odbył się festyn z udziałem zaproszonych gości.
królików, chomików, świnek morskich, myszek, szczurów,
Z okazji jubileuszu wójt gmiszynszyli, do zaprezentowania swoich pupilów
ny Grzegorz Utracki złożył osobiście jubilatom życzenia wraz
podczas wystawy w Tworkowie.
z dyplomem i nagrodą w postaci
czeku do wykorzystania na potrzeby chóru.
Chór Kobiecy DFK TworDo udziału w wystawie zapraszamy dorosłych i dzieci.
ków założony został w 1986 roku z inicjatywy pani Ernestyny
Wśród wystawców zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Rossa i pana Josefa Obrusnik,
ówczesnego tworkowskiego
organisty, który w pierwszych
latach działalności chóru pełnił obowiązki akompaniatora
i dyrygenta. W latach 80. chór

Wystawa została zaplanowana
na dzień 5 listopada br. w Centrum Kultury w Tworkowie
przy ul. Zamkowej 48.
Dla zwiedzających będzie to okazja do zobaczenia
wielu rzadkich ras i wyjątkowych okazów.
Regulamin wystawy oraz karta zgłoszenia dostępne będą
na stronie internetowej gminy Krzyżanowice.
Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać:
w biurze GZOKSiT w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48
lub pod nr tel. 32 419 62 87, 500 048 566, a także u sołtysa wsi Tworków.
Organizatorami wystawy są: Gmina Krzyżanowice, Sołectwo Tworków
oraz Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

ŚWIĘTOWAŁ JUBILEUSZ

działał oficjalnie przy Kole Emerytów i Rencistów w Tworkowie, jednak jego repertuar wykraczał daleko poza ramy końca okresu lat 80. Starano się
przede wszystkim o zachowanie kultury i tradycji naszej małej ojczyzny. Dlatego po dzień
dzisiejszy chór prezentuje niezliczoną ilość pieśni w języku
niemieckim, polskim i czeskim.
Repertuar pieśni okolicznościowych jest także bardzo bogaty
i obejmuje utwory o charakterze religijnym, okolicznościowe

pieśni majowe, pieśni z okazji
Dnia Matki, pieśni adwentowo-bożonarodzeniowe. Po śmierci
pana Josefa Obrusnik jego rolę
i obowiązki przejął pan Alfred
Otawa, który prowadzi muzycznie chór do dnia dzisiejszego.
Z inicjatywy chórzystek oficjalnie od roku 1990 chór działa
pod patronatem DFK Tworków,
a jego działalność wspierana jest
ze środków Konsulatu Niemiec
w Opolu i Gminy Krzyżanowice.
Info: DFK Tworków
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Tworkauer Eiche w Belgii

Po raz trzeci, dzięki znaczącej pomocy finansowej ze źródeł dotacji rządu niemieckiego
na rzecz mniejszości niemieckiej w Polsce, zespół Tworkauer Eiche skorzystał z dofinansowania Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, biorąc udział
w największej europejskiej imprezie- Festiwalu Europejskich
Ludowych Zespołów Tanecznych. W dniach od 20 – 24 .07.2016
miastem goszczącym ponad 160
zespołów tanecznych (prawie

4.000 uczestników) było miasto
Namur w Belgii. Godnie reprezentując mniejszość niemiecką
w Polsce, województwo śląskie,
ziemię raciborską i naszą gminę Krzyżanowice staraliśmy się
prezentować międzynarodowej
publiczności najlepsze walory
kulturowe i tradycje naszej małej ojczyzny. Wspaniałe kolorystycznie stroje śląskie, urodziwa młodzież i piękne rytmiczne
tańce śląskie oklaskiwane były przez cały czas i wzbudzały
ogromne zainteresowanie tury-

stów i publiczności w miejscach,
gdzie tylko pojawił się nasz zespół. Od pierwszego naszego
udziału w Europeadzie w Kielcach w 2014 r., belgijski komitet
organizacyjny Europeady docenia nasze umiejętności i powierza nam co roku dodatkowe
zadania. Tak było i tym razem.
Poproszeni zostaliśmy przez organizatorów, aby wystąpić dodatkowo w Dinant i w Brukseli.
Z wielką radością przyjęliśmy
te propozycje i jak się później
okazało poza specjalnym programem finałowym spotkaliśmy,
szczególnie w Brukseli, największą publiczność.
Te niezapomniane przeżycia
są efektem ogromnej sympatii do tworkowskiej młodzieży
i wytężonej pracy pani Gabrieli Materzok, która przygotowała
zespół do tego festiwalu. Tancerzom towarzyszyła muzyka
opracowana przez akompaniatorów zespołu: Łukasza Fulneczka i Edyty Obruśnik, która towarzyszyła nam z akordeonem podczas Europeady.
Nagrodą za całoroczny udział
w próbach i duże samozapar-

cie, zwłaszcza w ostatnim czasie, jest wspaniały efekt końcowy, którym jest uczestnictwo
w tak bogatej na skalę europejską imprezie.
Duży wysiłek organizacyjny
ze strony władz Zarządu Stowarzyszenia DFK wojewódz-

twa śląskiego w Raciborzu i Zarządu DFK Tworków umożliwił
tworkowskiej młodzieży uczestniczenie w tak prestiżowym festiwalu jakim jest EUROPEADA. Wieloletnia działalność
kulturalna zespołu Tworkauer
Eiche i obecny udział w festiwa-

lu możliwy jest dzięki wsparciu
finansowemu ze strony rządu
niemieckiego, Fundacji Rozwoju Śląska, Konsulatu Niemiec
w Opolu, MSWiA w Warszawie
i Urzędu Gminy Krzyżanowice.
Tworkauer Eiche
i Zarząd DFK Tworków
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ZGODNIE Z TRADYCJĄ
rolnicy świętują dożynki
W sołectwach naszej gminy
rozpoczęły się dożynki – największe w roku święto rolników, będące ukoronowaniem
ich całorocznej mozolnej pracy, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych

prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż.
Pozostając świętem rolników,
dożynki są jednocześnie uroczystością religijną i dziękczynieniem składanym Bogu i Matce
Bożej za szczęśliwie zakończo-

Krzyżanowice

ne żniwa i zebrane plony. Tak
jak nakazuje tradycja, formują
się barwne pochody dożynkowe
z wieńcami, które rolnicy składają w kościołach, przy ołtarzu
wraz z innymi płodami ziemi.

Owsiszcze

Krzyżanowice

Owsiszcze
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Bolesław
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Roszków
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Chałupki

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Wakacje to nie tylko czas relaksu i odpoczynku, ale przede
wszystkim to czas szalonej i dobrej zabawy. Niewątpliwie mogły się o tym przekonać dzieci
uczęszczające na zajęcia zorganizowane przez Świetlicę
w Chałupkach i Świetlicę Wiejską w Rudyszwałdzie. Kolejny
raz opiekunowie obu świetlic połączyli siły, organizując wspólne
zajęcia integrujące obie grupy
świetlicowe. W czasie dwutygodniowych spotkań odbywały się
konkursy, zabawy, zajęcia sportowe oraz wycieczki. W ramach zajęć technicznych dzieci wykonały
zakładkę do wakacyjnej lektury.
Zakładka ze sklejki została przez
małych artystów pomalowana
a następnie ozdobiona techniką
decoupage’u. Dzieci uczestniczyły również w plenerze malarskim. Na swoich pracach młodzi
mistrzowie pędzla uwiecznili piękne otoczenie parku przy Hotelu
Zamek w Chałupkach oraz znajdujące się tam miniatury zamków
w Tworkowie i Mosznej. Dla małych solistów świetną zabawą okazał się konkurs karaoke, w czasie którego odkryliśmy wiele nowych
talentów. Dla szukających mocnych wrażeń największą atrakcją
okazał się wyjazd do Laserowego Centrum Rozrywki Laser House w Rybniku. W sieci labiryntów, fluorescencyjnych grafitti, lamp
UV, stroboskopów i wspaniałych efektów dźwiękowych, krótko
mówiąc w scenerii rodem z Gwiezdnych Wojen, dzieci bawiły się
w elektroniczny paintball. Moc wrażeń uczestnikom wakacyjnych
zajęć dostarczyła również zabawa na kręgielni Retro w Zabełkowie. Jak się okazało nawet najmłodsi i najmniejsi zawodnicy mogli zostać mistrzami kręgielni. Dla lubiących piesze wycieczki
i piękno otaczającej nas przyrody został zorganizowany piknik
na meandrach Odry. Wspaniała zabawa czekała na nas pod wia-

Krzyżanowice
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Zajęcia dla dzieci odbyły się również w świetlicy w Krzyżanowicach w pierwszych dwóch tygodniach wakacji. Plan był urozmaicony
i dostosowany dla każdej grupy wiekowej. Wakacje rozpoczęliśmy
dniem animatora czyli grami i zabawami na podwórku i w świetlicy. W naszym planie znalazły się również zajęcia tematyczne jak
moda i uroda, dzień sportu na boisku wielofunkcyjnym przy szkole
w Krzyżanowicach. Byliśmy też na kręglach w restauracji Retro
w Zabełkowie, tam również zajadaliśmy się pyszną pizzą. Ciekawym dniem był dzień bańki mydlanej. Dzieci przygotowały sobie
akcesoria do robienia olbrzymich baniek mydlanych. Wspólnie
też wykonaliśmy urządzenie do zamykania się w bańce mydlanej.
Zabawa była świetna. Drugi tydzień rozpoczęliśmy wyjazdem do
Laserowego Centrum Rozrywki Laser House w Rybniku wspólnie
z dziećmi i opiekunami ze świetlic z Rudyszwałdu i Chałupek. Dla
młodszych samą atrakcją była już podróż pociągiem. Po świetnej
zabawie w laserowy paintball odwiedziliśmy potem McDonald na
rynku w Rybniku. Jak pewnie wszystkim wiadomo na rybnickim
rynku są gołębie tak oswojone, że Michałowi udało się jednego pogłaskać. Kolejne dni upływały nam na warsztatach robienia lampionów

Owsiszcze

Wakacje to czas, który możemy wykorzystać na wypoczynek
i wspaniałą przygodę. Każdy ma jakieś swoje plany jak miło i przyjemnie spędzić lato. Dla nas najlepszy wypoczynek to nasza świetlica w Owsiszczach. Zajęcia wakacyjne rozpoczęły się w drugiej
połowie lipca. Te dwa tygodnie były wesołe, radosne i roześmiane.
Organizowaliśmy różne gry i zabawy, chodziliśmy na podchody uliczkami Owsiszcz, zdobywaliśmy indiański totem na boisku
LKS podczas dnia indiańskiego. Dzieci zrobiły sobie indiańskie
pióropusze i w czasie zabawy pokazały swą indiańską zwinność
w biegu z przeszkodami. Byliśmy też na prawdziwym spektaklu
teatralnym – przedstawienie odbyło się pod wiatą przy świetlicy
w Krzyżanowicach.

tą w Rudyszwałdzie, gdzie dzieci rywalizowały w konkurencjach
sportowych i zajadały pyszne kiełbaski z grilla. Upalny pierwszy
dzień lipca spędziliśmy chłodząc się na basenie w Tworkowie.
Przy współpracy Filii Bibliotecznej w Chałupkach został zorganizowany międzyświetlicowy turniej wiedzy o Polsce wzorowany
na telewizyjnym programie „Kocham Cię Polsko”. Dzieci poradziły sobie świetnie we wszystkich konkurencjach. Rywalizacja
była zacięta a zwycięzcami została drużyna z Chałupek pokonując
Rudyszwałd zaledwie 5. punktami. Wakacyjne zajęcia zakończyły
się spotkaniem w bibliotece, gdzie dzieci przenosząc się w świat
literatury udały się w podróż dookoła świata. Zajęcia wakacyjne
zostały sfinansowane ze środków przyznanych przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
m.t

Każdy dzień zajęć miał swój temat, tak więc był dzień balonowych zwierzaków, dzień kwiatów i dzień szabli – dzieci próbowały
same wykonać różne balonowe zwierzaki, piękne kwiaty i kopie
szabli. Dużo frajdy i śmiechu było podczas malowania twarz – jedni malowali się na wesoło, inni zamieniali się w najstraszniejsze
maszkary. Z zajęć sportowych największą popularnością cieszyły się tradycyjne gry w dwa ognie i w berka, a największą frajdę
sprawiła bitwa na wodne balony, którą wygrały dziewczynki. Dzieci
uczestniczyły też w zajęciach kulinarnych, na których robiły sobie
kanapki do zapiekania w piekarniku. Od czasu do czasu chodzii latawców. Był też grill, na któ- liśmy na lody. Na placu przy świetlicy urządziliśmy sobie plener
rym bawiliśmy się w popularny malarski, gdzie powstawały arcydzieła malowane kolorową kredą.
teleturniej wiedzy „Kocham Cię
Polsko”. Naszą dwutygodniową
przygodę zakończyliśmy bitwą
na balony wodne, gdzie zużyliśmy około 300 sztuk. Wspomnienia po zajęciach zostaną jeszcze na długo w naszej pamięci.
Serdecznie zapraszam dzieci za
rok! Zapraszam również na ferie zimowe podczas których na
zajęciach w świetlicy na pewno
nie zabraknie atrakcji.
Katarzyna Siwoń

Na zakończenie dwutygodniowych zajęć letnich dzieci za dobrą i pomysłową zabawę oraz wzorowe sprawowanie otrzymały
drobne upominki – niespodzianki.
KP
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Nowa Wioska

Wakacje to czas odpoczynku
i relaksu dla każdego dziecka,
dlatego jak co roku w Świetlicy w Nowej Wiosce zorganizowano dwutygodniowe zajęcia
letnie.
W tym czasie dzieci mogły
skorzystać z różnego rodzaju
zajęć. Kierownik świetlicy Zofia
Lukoszek wraz z dziećmi zorganizowała plan według którego odbywały się poszczególne
zajęcia tematyczne. Był dzień
robienia sałatek owocowych,
warzywnych i innych zajęć kulinarnych, z których największą
Bolesław
popularnością cieszyły się przyW drugiej połowie lipca w świetlicy w Bolesławiu został zor- gotowanie przez dzieci śniadań
ganizowany letni wypoczynek dla dzieci. Dużo wcześniej dzie- w świetlicy oraz spożywanie ich
ci chętnie się na nie zapisywały, aby wspólnie z grupą spędzić w plenerze.
dwa tygodnie wakacji. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy rozmową
Zabawy sportowe i zajęcia
na temat kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się na pół- na boisku przeplatały się z zakoloniach, a także o zagrożeniach towarzyszących spożywaniu jęciami praktycznymi typu maalkoholu. Potem były wesołe zabawy integracyjne, a w swoich lowanie autoportretu oraz konpracach plastycznych z wykorzystaniem piasku, słomy i innych kurs plastyczny na temat „Momateriałów dzieci pokazały swoje wakacyjne marzenia. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Dzięki wsparciu koła DFK w kolejny dzień zostały zorganizowane gry i zabawy dla wszystkich
chętnych dzieci z Bolesławia. Dzieci rywalizowały w zawodach
sportowych. Było przeciąganie liny, wesołe zabawy przy muzyce,
wyścigi w jedzeniu, lepienie figurek z chrupek kukurydzianych,
przejażdżka kolorową furmanką i inne atrakcje. Spotkanie zakończono poczęstunkiem. W następny pogodny dzień wybraliśmy się
na wycieczkę rowerową w poszukiwaniu skarbu. W białych kopertach znajdowaliśmy wskazówki, gdzie znaleźć skarb. Prowadziły
nas one na wszystkie krańce wioski, lecz ostatecznie skarb znaleźliśmy na środku sali w świetlicy, a były to nowe gry i słodycze.
Od razu wszystko poszło w ruch.

Tworków

Zwiedziliśmy też ciekawe miejsca w Bolesławiu, takie jak stary
młyn i piekarnię. Dzieci z zaciekawieniem słuchały pani Małgosi
Koczwary, która pięknie opowiadała o tych ciekawych miejscach.
Zwiedziliśmy też stolarnię pana Alfreda Lasaka. Tam na nowoczesnych maszynach pokazano nam, jak deska z tartaku może
zmienić się w gładziutką i dobrze wykrojoną.
W słoneczny piątek wybraliśmy się w plener na sesję zdjęciową. Dzieci chętnie pozowały do zdjęć, które na koniec wakacyjnych zajęć otrzymały jako pamiątkę. Była też zabawa w chowanego i przerwa na lody. Drugi tydzień rozpoczęliśmy spacerem
przez las na Urbanek. Tam w wyznaczonym miejscu rozpaliliśmy
ognisko. Były kiełbaski, pieczony chlebek i miłe rozmowy. Pozostawiliśmy tam też kredowe rysunki na asfalcie. Ponieważ dzieci uwielbiają zajęcia kulinarne, kolejnego dnia w świetlicy otworzyliśmy restaurację. Starsze dzieci były kucharzami i kelnerami, a młodsze gośćmi. W menu znalazły się tosty, tortilla i deser
owocowy. Wszystko smakowało wyśmienicie. Tę zabawę dzieci
chętnie chcą powtórzyć. W drugim tygodniu była także ulubiona zabawa w podchody i wyjazd na basen do Tworkowa. Dzieci
wróciły z basenu opalone i bardzo zadowolone, dlatego w ostatni
dzień powtórzyliśmy ten wyjazd. Tego dnia jednak zaskoczył nas
deszcz. Zrobiliśmy sobie wtedy krótką przerwę na słodkie ptysie
i po chwili dzieci znów były w wodzie. Deszcz uznany został za
dodatkową atrakcję. Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie,
dzieci otrzymały upominek i tak dobiegły końca nasze wakacyjne
zajęcia. Chcemy bardzo serdecznie podziękować Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy za przyznane środki finansowe na zorganizowanie
tego letniego wypoczynku.
Świetlica w Bolesławiu

W okresie 27.06.2016 - 08.07.2016 w świetlicy w Tworkowie odbyły się zorganizowane zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku
5-10 lat. Zajęcia, jak co roku sfinansowane zostały przez Gminną
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowicach. Program zajęć wakacyjnych był atrakcyjny i przygotowany tak, żeby każde dziecko mogło w nim znaleźć coś dla
siebie. Tegoroczne zajęcia letnie odbywały się pod hasłem „Mały
archeolog”. Podczas zajęć dzieci miały okazję zapoznać się z pracą archeologa oraz na własnej skórze przekonać się jak wygląda
specyfika takiej pracy. Podopieczni uczestniczyli między innymi
w warsztatach archeologicznych, na których tworzyli skamieniałości, naczynia z gliny, prowadzili wykopaliska przy pomocy
narzędzi archeologicznych, szukali złota, sporządzali protokoły
znalezisk oraz próbowali układać gipsowe puzzle. Podczas kolejnych dni przenieśliśmy się w czasie do epoki dinozaurów oraz jaskiniowców, poznając tajniki życia w erze kamienia. Podczas tej
niezwykłej podróży malowaliśmy jaskinię i tropiliśmy inne plemiona. Znajdując się w świecie dinozaurów nie mogło zabraknąć poszukiwania jaj tych dużych gadów, z których wykluwały się małe
dinozaury. Aby zostać prawdziwym jaskiniowcem dzieci musiały
pokonać trudny tor przeszkód, przejść bosą nogą po szyszkach
oraz zjeść „potrawkę z mrówkami”, która smakowała nadzwyczaj słodko. Każdy kto przeszedł trudny test otrzymał opaskę „Dumy Jaskiniowca”.
Wybraliśmy się również do „Wioski Indiańskiej”
w Tworkowie. Na miejscu przygotowano dla nas wiele
atrakcji. Zwiedzaliśmy tipi z przewodnikiem, oglądaliśmy
tradycyjne stroje indiańskie, zabawki, broń, instrumenty.
Dzieci miały możliwość wypróbowania swoich umiejętności w tradycyjnych grach i zabawach zręcznościowych:
strzelanie z łuku, rzut włócznią, tor przeszkód. Dużo emo-

je wymarzone wakacje”. Kierownik świetlicy zadbała o słodkie
przekąski i zimne napoje.
Dla rozruszania atmosfery zorganizowano karaoke, które rozbawiło wszystkich uczestników zajęć. Nagrodą za liczne uczestnictwo i aktywne spędzanie czasu było wyjście na słodki i zimny
poczęstunek- lody.
Zabawą, którą na długo pozostanie w pamięci dzieci i wychowawcy był turniej gry w dwa ognie z balonami napełnionymi wodą.
Wakacje mogły się odbyć dzięki finansowemu wsparciu z GKRPA w Krzyżanowicach, za co kierownik świetlicy i dzieci bardzo
dziękują.
Zofia Lukoszek

cji wywołała wspólna gra na bębnie. Dzieci miały również okazję
pobawić się ze zwierzętami oraz podziwiać daniele. Na koniec
przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek mieliśmy możliwość
wysłuchania indiańskiej legendy przy akompaniamencie prawdziwego indiańskiego fletu.
W czasie upalnych dni odwiedzaliśmy nasz tworkowski ba-

sen. W czasie zabawy podzieliliśmy się
na dwie grupy. Najmłodsze dzieci, wyposażone w rękawki, koła i deski korzystały z kąpieli w brodziku, a pozostałe
pływały w większym basenie. Czas spędzony w wodzie przysporzył wszystkim uczestnikom oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych
wrażeń.
Wśród licznych atrakcji nie mogło
zabraknąć uwielbianej przez dzieci
gry terenowej „Szukanie skarbu”.
Do skarbu prowadziły liczne wskazówki doskonale ukryte. Aby odczytać wskazówki poszukiwacze skarbu musieli wykazać się umiejętnościami
szyfrowania. Klucz do szyfru dzieci otrzymywały po wykonaniu
zadań, które znajdowały się w kopertach. W skarbcu znalazły się
upominki oraz słodycze dla dzieci.
Podsumowanie zajęć wakacyjnych odbyło się na placu przed
Centrum Kultury. Atrakcją dnia było pieczenie frytek. Największą radość sprawiła dzieciom konsumpcja. Frytki z keczupem
smakowały wyśmienicie. Kończąc spotkanie dzieci otrzymały
dyplomy za udział oraz słodki upominek.
Marta Nawrocka
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Domowe SPA
MARIKA Mobilne Studio Masażu i Kosmetyki funkcjonuje od
lutego bieżącego roku, ma swoją siedzibę w Tworkowie. Firma swoim obszarem działania
obejmuje teren gminy Krzyżanowice, z możliwością dojazdu
także w inne miejsca w powiatach raciborskim, rybnickim
i wodzisławskim. Prowadząca
studio masażu Marika Adamiec
posiada wykształcenie średnie
z tytułem zawodowym technik
masażysta.

będę działać na terenie gminy
Krzyżanowice, nie w Raciborzu,
i dam ceny akceptowalne dla
przeciętnych kobiet takich jak
ja. To była taka moja motywacja. I nie pomyliłam się. Przychodzi wiele klientek, i nie są to
panie z wielką nadwagą. Przychodzą takie jak ja, z niedoskonałościami. Zwiotczała skóra
na brzuchu po ciąży, rozstępy,
cellulit. Po moich zabiegach widać efekty – są zadowolone i polecają innym.

Studio Masażu i Kosmetyki –
czym się Pani właściwie zajmuje?
Ogólnie działalność polega
na dbaniu o ludzką sylwetkę.
Moimi klientkami w głównej
mierze są kobiety z niedoskonałościami, z cellulitem, rozstępami, tkanką tłuszczową. Wykonuję masaże relaksacyjne i lecznicze manualne, ale także zabiegi
modelujące sylwetkę za pomocą specjalistycznych urządzeń.

Skąd są klientki?
Najwięcej z Raciborza i zza
Raciborza także z województwa opolskiego. Krzyżanowice,
Zabełków, Chałupki, od strony
Wodzisławia. Z Tworkowa mam
mało klientów. Być może wstydzą się. Te, które przyjeżdżają
z Raciborza tu są anonimowe.

Co Panią skłoniło do podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy?
Kiedy zakładałam tę działalność to sugerowałam się sobą,
swoimi potrzebami – jestem
matką i zmagam się z cellulitem
i rozstępami, i powiem szczerze,
że nie było mnie stać, aby iść do
salonu, gdzie te zabiegi mają ceny kosmiczne. Stwierdziłam, że

Dlaczego się wstydzą? Że
chcą ładnie wyglądać?
No właśnie. A kobiety naprawdę są zadowolone, wychodzą z gładką skórą. Niektóre są
u mnie dwie, a nawet trzy godziny. Robią zaplanowane zabiegi,
a potem decydują się jeszcze na
coś dodatkowego jeśli nie mam
później klientek. Mam klientki
w bardzo różnym wieku, niektóre mają po 65 lat. Uważam, że
powinni o siebie dbać różni ludzie, ci z miasta i ci ze wsi, młodsi i starsi.

Jakie konkretne zabiegi Pani
wykonuje?
Popularnością cieszą się zabiegi na ciało przy pomocy urządzenia Body Shaper. Jest to skuteczna metoda redukcji wagi
i modelowania sylwetki, leczenia cellulitu, likwidacji obrzęków oraz terapia po mastektomii. W jednym zbiegu zostały
spotęgowane działania: drenaż
limfatyczny, sauna, fale magnetyczne, stymulacja prądowa.
Podczas jednego zabiegu uzyskujemy efekt rozbicia tkanki
tłuszczowej, ujędrnienie, zwalczamy cellulit, jednocześnie likwidując zastój wody i toksyn
w organizmie. Drenaż limfatyczny pozwala także skutecznie walczyć z opuchlizną. Stosuję liposukcję ultradźwiękową
– jest to bezbolesny i bezinwazyjny zabieg redukujący złogi
tłuszczu i cellulitu. Vacuum RF
jest to połączenie masażu próżniowego z falami radiowymi bipolarnymi. Zabieg pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny, ujędrnia skórę,
odmładza, regeneruje, modeluje sylwetkę, rozbijając tkankę tłuszczową, redukuje cellulit,
rozstępy. Wykonuję również mezoterapię mikroigłową doskonałą na blizny, rozstępy, przebarwienia. Proponuję sonoforezę,
za pomocą ultradźwięków wprowadza się odpowiednio dobrane
serum w głąb skóry. Fale radio-
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we do poprawy kondycji zwiotczałej skóry, na tzw. chomiczki,
worki pod oczami, są dobre na
zmarszczki, ale także na blizny
potrądzikowe i pooperacyjne,
na rozstępy. Bardzo dobre efekty daje peeling kawitacyjny, czyli
ultradźwiękowy.
Wykonuję także masaże manualne: masaż leczniczy, izometryczny, bańką chińską, masaż
relaksacyjny. Muszę powiedzieć,
że jestem skuteczna. Przychodzą klienci z bólem kręgosłupa, bólem stawów kolanowych
i łokciowych, itp. Wykonuję też
refleksoterapię. Jest to metoda masażu leczniczego, w której stymulowane są określone
punkty i strefy odruchowe na
stopach. Poza tym wykonuję
zabiegi typowo kosmetyczne:
makijaż dzienny, wieczorowy,
ślubny, pielęgnację twarzy, dłoni i stóp.

Jak często należy powtarzać
zabiegi?
Na każdego działa to inaczej. Jedna osoba widzi efekty
już za pierwszym razem, inna
potrzebuje więcej czasu. Moim
zdaniem należy powtórzyć dziesięć zabiegów, aby był trwały
efekt. Stałe klientki przychodzą
do mnie co tydzień. Oczywiście
o sylwetkę i skórę nie dbamy tylko wiosną i latem, ale przez cały
rok. Wykonując zabieg opowiadam o nim klientom, przedtem
upewniam się czy nie ma przeciwwskazań. Udzielam moim
klientkom porad żywieniowych
i wyjaśniam jak dużą rolę w naszym organiźmie odgrywa woda
i zawarte w niej minerały.

tłuszczu rozbijemy, ale one przy
takim trybie życia i odżywianiu
pojawią się znowu. Te wszystkie
elementy – prawidłowe żywienie, zabiegi i ćwiczenia – należy połączyć. To nie muszą być
ćwiczenia na siłowni, to może
być przejażdżka rowerem czy
spacer z dzieckiem.
Klientami są tylko kobiety?
Panie przychodzą poprawić
sobie urodę, panowie tylko z bólem kręgosłupa.

Czy zdradzi nam Pani plany
na przyszłość?
Moje plany to większe studio.
To co mam nie jest szczytem
moich marzeń. Chcę mieć salon
z prawdziwego zdarzenia, zaCzyli elementy dietetyki też trudnić pracowników, dokupić
musi Pani znać?
więcej profesjonalnych sprzęOczywiście. Większość klien- tów i poszerzyć wachlarz usług.
tek, które tu przychodzą łączy Mam nadzieję, że mi się to uda.
dietę z ruchem i zabiegami. Są I oczywiście chciałabym to otGdzie się Pani tego wszyst- kobiety, które nic nie robią i py- worzyć w gminie Krzyżanowice.
kiego nauczyła? Skąd wzięła tają czy taki zabieg przyniesie
Pani pieniądze na wyposaże- skutek. Odpowiadam wtedy:
Dziękuję za rozmowę i życzę
jak będziecie jeść hamburge- powodzenia.
nie salonu?
Rozmowę przeprowadziła
Jestem kosmetyczką ze szko- ry, czekoladę, chleb o północy,
Teresa Banet
leń, po kursach, a masażystką pić słodkie napoje – my te złogi
z zawodu. Posiadam Certyfikaty
uprawniające mnie do wykonywanych zabiegów. Pracowałam
w salonie kosmetyki i masażu
w Niemczech. W moim zawodzie trzeba się cały czas doszkalać, doskonalić zarówno w masażach jak i w kosmetologii. Jeśli chcę utrzymać działalność
to muszę inwestować w swoją wiedzę i sprzęt. Aby nie stać
w miejscu, rozwijać się. Urządzenia i sprzęty do salonu kupiłam z unijnej dotacji, którą
otrzymałam z Urzędu Pracy.
REKLAMA
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MOC DOBREGO WYCHOWANIA

Krzyżanowice » Jak co roku,
tradycyjnie już od sześciu lat
Gminna Biblioteka Publiczna
i Świetlica w Krzyżanowicach
zorganizowały Letni Festyn dla
dzieci w dniu 20 czerwca 2016
roku.
O godzinie 13.00 zebraliśmy
się na boisku przy Przedszkolu
w Krzyżanowicach. Festyn rozpoczął się występem aktorów
Teatru Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa, którzy zaprezentowali się w spektaklu
pt. „Moc dobrego wychowania”.
W tym roku dopisała i frekwencja i pogoda. Było nas bardzo
dużo, a zabawa była wspaniała. Aktywność naszych dzieci
REKLAMA
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i dorosłych była niesamowita.
Po występie była zabawa – modelowanie balonów, malowanie
twarzy i dmuchanie baniek. Nie
zabrakło słodkiego poczęstunku. Dziękujemy uczestnikom
za wspaniałą, wspólną zabawę
i zapraszamy za rok.
Festyn był jednym z zadań
projektu finansowanego przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach. Dziękujemy.
Anieszka Winiarczyk
REKLAMA
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Strażaccy oldboje w akcji
Owsiszcze » Strażacy oldboje
z Rudyszwałdu zdobyli Puchar
Wójta w zawodach sportowo-pożarniczych w Owsiszczach. Takiego wyniku i kondycji nie powstydziliby się młodzi, czynni zawodowo strażacy – strażaccy se-

niorzy z Rudyszwałdu pokonali
rywali z czasem 31,48 s. W sumie
zawodnicy zwycięskiej drużyny
liczyli sobie 335 lat. Na drugim
miejscu uplasowała się drużyna
OSP Owsiszcze z czasem 32,92 s,
starsza w sumie od zwycięzców
o dziewięć lat. Trzecią lokatę zajęła OSP Bolesław.

Zawody Sportowo-Pożarnicze Oldbojów o Puchar Prezesa OSP Owsiszcze odbyły się
14 sierpnia. Na starcie stanęło
dziewięć drużyn oldbojów, czyli
strażacy powyżej czterdziestego roku życia. Zawody strażackie oldbojów rozegrano w gminie Krzyżanowice po raz siód-

MŁODZI STRAŻACY

z brązowymi medalami

my, a ich inicjatorem jest prezes
OSP Owsiszcze Bogdan Pientka.
W rywalizacji liczył się czas
rozwinięcia linii gaśniczej i trafienia do tarczy strumieniem
wody.
Poza konkursem startowała
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Owsiszcze.
Nagrodami w zawodach były
pamiątkowe puchary i dyplomy,
które wręczali prezes OSP Owsiszcze Bogdan Pientka oraz
wójt gminy Grzegorz Utracki.
Nagrodę dla najstarszego strażaka zawodów otrzymał 80-letni
Paweł Płaczek z jednostki OSP
Zabełków.

Wyniki zawodów

• I - OSP Rudyszwałd czas
31,48 sek. (335 lat)
• II - OSP Owsiszcze czas 32,92
sek. (344 lata)
• III - OSP Bolesław czas. 32,94
sek. (368 lat)
REKLAMA

W Pokrzywnicy, w województwie opolskim, powiat Kędzierzyn-Koźle, 7 sierpnia odbyły
się Regionalne Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych Młodzieży do lat 18. W zawodach
uczestniczyły również dwie drużyny z OSP Krzyżanowice: żeńska i męska. Nasi młodzi strażacy, zarówno druhny jak i druhowie wywalczyli brązowe medale.
Zawody rozpoczęły się przejazdem wozów strażackich oraz
zabytkowych sikawek spod remizy OSP Pokrzywnica na boisko. Tam młodzież i dzieci przystąpili do rywalizacji. Konku-

rencja polegała na przepchnięciu piłeczki golfowej przez wąż
strażacki W 52, a następnie pokonaniu slalomu i przejściu pod
tunelem. Ostatnim zadaniem
było rozwinięcie linii bojowej
i strącenie dużego, drewnianego klocka przy pomocy strumienia wody.
Młodzi strażacy z OSP Krzyżanowice uczestniczyli w zawodach w Pokrzywnicy po raz
pierwszy i zostali bardzo gościnnie przyjęci przez gospodarzy. Poza dyplomami i medalami
otrzymali atrakcyjne nagrody:
pendrivy, słuchawki do telefonu,

portfele, notesy i różne gadżety.
Skład drużyny męskiej: Arkadiusz Organiściak, Mateusz
Adametz, Marcin Fiera, Mateusz Kuśka, Patryk Jarek, Piotr
Skiba, Jerzy Organiściak.
Skład drużyny żeńskiej:
Klaudia Krupa, Martyna Bujak,
Daria Barowska, Nikola Żaczek,
Marta Organiściak, Amelia Kolorz, Emilia Krupa.
Opiekunowie i trenerzy: Marian Świerczek, Adam Mucha,
Jacek Bujak, Marek Szczeponek.
(tb)

sek. (357 lat)
• IV - OSP Krzyżanowice 37,13
• VIII - OSP Bieńskowice 52,44
sek. (368 lat)
• V - OSP Zabełków 46,54 sek.
sek. (400 lat)
(419 lat)
• IX - OSP Roszków (386 lat) • VI - OSP Tworków 47,12 sek.
drużyna nie ukończyła kon(394 lat)
kurencji
• VII - OSP Nowa Wioska 50,54
Zdj.: Michał Kaptur
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Wędkowali emeryci
Tworków » W niedzielę 28
sierpnia na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się kolejne zawody wędkarskie zorganizowane przez Polski Związek
Wędkarski Koło 109 Krzyżanowice. Tym razem o miano najlepszego rywalizowali emeryci
i renciści. W zawodach uczestniczyło 21 wędkarzy, w tym jedna kobieta.
Zawody trwały cztery godziny i nikt nie opuścił łowiska z pustą siatką. A choć efekty połowów były różne, wszyscy byli
zadowoleni, atmosfera sympatyczna, i najważniejsze – pogoda
była wyśmienita. Ryby nie były
imponujących rozmiarów i wagi, przeważały karasie i płocie,
czasem trafił się lin.
Dla wszystkich seniorów
przygotowano kiełbaski z grilla, a potem prezes Kazimierz
Rąpała wręczył puchary i nagrody.

Klasyfikacja zawodników

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jerzy Girtler (8570 pkt)
Kazimierz Cieślak (7200 pkt)
Mirosław Rusek (5640 pkt)
Franciszek Korczok (4850 pkt)
Paweł Śmietana (4570 pkt)
Andrzej Bedrunka (4330 pkt)
Bernard Popela (4240 pkt)
Józef Kędzior (3930 pkt)
Zygfryd Więcek (3380 pkt)

10. Andrzej Sierżęga (3300 pkt)
11. Roman Mikaszek (2750 pkt)
12. Herman Seemann (2670 pkt)
13. Krzysztof Kucharski (2380 pkt)
14. Marian Jurczyk (2370 pkt)
15. Bronisław Podruczy (2030 pkt)
16. Włodzimierz Mieczyński
(2000 pkt)
17. Teresa Śmietana (1620 pkt)
18. Ludwik Siekaczek (1620 pkt)
19. Herman Ćmok (1320 pkt)
20. Henryk Filip (1380 pkt)
21. Zdzisław Sitarski (1200 pkt)
(tb)

Wędkarze walczyli o Puchar Trzecioka
Tworków » W dniu 21 sierpnia 2016 r. na stawie Trzeciok
w Tworkowie odbyły się zawody wędkarskie o puchar stawu
Trzeciok, zorganizowane przez
komisję Rewizyjna Koła PZW
109 Krzyżanowice.
W zawodach brało udział 33
seniorów i 4 juniorów. Dominowały karasie, płocie, liny i dorodne karpie. Pogoda sprawiła zawodnikom psikusa - przez większą część zawodów było ładnie,
natomiast końcówka zawodów

Z WOLEJA
Sezon 2016/2017 rozpoczęty.
Piłkarze wyszli na boiska. Na
samym wstępie życzymy drużynom naszej gminy samych
zwycięstw, najwyższych miejsc
w tabelach, a kibicom jak najlepszych wrażeń z gry swoich
drużyn.
Jak więc zaczęły boje drużyny z naszej gminy?
W klasie okręgowej ŚlZPN
Katowice po trzech rozegranych kolejkach, z dwóch drużyn występujących w tej klasie,
lepiej wystartował LKS Krzyżanowice, który z sześcioma
REKLAMA

punktami zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Drugi nasz przedstawiciel, LKS Tworków, z jednym zdobytym punktem na razie jest ostatni w tabeli.
W klasie A Podokręgu Racibórz nasz jedynak, LKS Chałupki, posiada na swoim koncie pięć punktów, co daje mu
aktualnie ósme miejsce.
W klasie B Gr. 1 dobrze wystartowała jedenastka LKS
Owsiszcze, która po dwóch rozegranych meczach z kompletem sześciu punktów jest liderem tej grupy. Druga drużyna

REKLAMA

w tej klasie, LKS Bieńkowice,
zdobywając trzy punkty zajmuje w tabeli szóste miejsce.
Trzy drużyny reprezentują
nas w klasie C. Po jednym rozegranym meczu LKS Tworków II – 3 punkty i II miejsce,
LKS Bolesław – 3 punkty i III
miejsce, zaś LKS Zabełków –
1 punkt i V miejsce.
Wystartowały też drużyny
młodzieżowe, rozgrywając
mecze od piątku do poniedziałku dlatego na razie nie
podajemy wyników.
To dopiero początek rozgrywek, więc wszystko może się
zmienić na lepsze dla drużyn
naszej gminy.
Sytuacja na dzień 30.08.2016.
Jan Kubik

i ważenie złowionych ryb odbyło
się w strugach deszczu.
Pomimo to zawody odbyły się
w przyjaznej atmosferze. Puchary i nagrody wręczył prezes
koła Kazimierz Rąpała.

•
•
•
•
•

Wyniki

Juniorzy:
• Piotr Pudzich - 3930 pkt
• Kamil Więcek - 3700 pkt
• Hubert Kupka - 2590 pkt
• Mateusz Bartnowski - 2350 pkt

Seniorzy:
• Marian Heiduczek - 12900 pkt
• Jan Oczadły - 11150 pkt
• Florian Halfar - 8350 pkt
• Tomasz Banasiak - 7900 pkt
• Mateusz Stronczek- 7470 pkt

Franciszek Korczok - 7220 pkt
Paweł Heiduczek - 6700 pkt
Krystian Wyglenda - 6690 pkt
Zygfryd Więcek - 6590 pkt
Tadeusz Nieznański - 6400
pkt

Info: PZW Krzyżanowice

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

ZAPRASZAMY!
REKLAMA

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
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Z bibliotecznej
Wakacje się kończą ale oferty nowości książkowych w bibliotekach – nie. Zapraszamy wszystkich chętnych, lubiących
zagadki kryminalne i mocne wrażenia. A tego nie będzie
brakowało w ofercie na sierpień.

półki

GROBY NIEWINNYCH – PETER ROBINSON

Inspektor Banksmieszka z rodziną w małym miasteczku Eastvale. Syn
Billy studiuje architekturę a Tracy jest nastolatką. Banks wiedzie spokojne życie u boku żony Susan. Tym razem Alan prowadzi sprawę śmierci
nastolatki i nie jest to sprawa prosta. Podejrzanych jest wielu, a dowody
zbrodni słabe. Obserwujemy postępy w śledztwie, miotanie się podejrzanych, reakcje społeczności miasteczka na pracę policji i sądu. Śledztwo
jest drobiazgowe, ale Banks zgubił gdzieś swoją intuicję. Peter Robinson
najwyraźniej nie potrafił się zdecydować, czy bardziej interesujące jest
przedstawienie machiny sądowej, czy raczej policyjnego śledztwa. W „Grobach niewinnych” mamy trochę tego i trochę tego.

PRZEPIS NA ZBRODNIĘ – IWONA MEJZA

Marlena Zawilska, autorka powieści kryminalnych, mieszka w Miasteczku
z Panem Kotem i chwilowo nieobecną mamusią. Jej spokojna egzystencja
zostaje zakłócona, gdy w sądziedztwie popełniono morderstwo. Szybko się
okazuje, że trop wiedzie w przeszłość. Zaskakujące wydarzenia sprawiają, że pisarka odnawia znajomość z Serwerownią, utalentowaną kulinarnie sąsiadką. Tymczasem do domu wprowadza się ciocia Lukrecja i wraca
mama Marleny. A to oznacza nowe kłopoty. Energiczne kobiety prowadzą
własne śledztwo, wciągając w nie kolejne osoby. Czy przydzielony do sprawy podkomisarz zdoła okiełznać pomysłowych detektywów? I co o tym
wszystkim sądzi Pan Kot?

SREBRNE PANTOFELKI – MARIOLA GRELAK

„Za chwilę na brzeg rzeki wyczołgała się z wody postać, z trudem wstała
i potykając się co kilka kroków, ruszyła do wsi. Po dłuższej chwili kilku mężczyzn przybiegło z latarkami na brzeg rzeki, wołając i próbując oświetlić
rzekę w okolicy kołyszącej się na kotwicy barki. Wokół panowała jednak
cisza, słychać było tylko szum Odry i zawodzenie wiatru. Poszukiwania
zwłok trwały do południa. Na szczęście statek zatrudniający nurków był
akurat w Krośnie Odrzańskim, wykonywali tam jakieś prace przy nabrzeżu. Tak naprawdę szykowali się już na zimowisko, a tu taka historia. Gdyby
nie to, przedsiębiorstwo musiałoby zatrudnić nurków wojskowych ze swoim sprzętem. Ale takie zlecenia to mnóstwo pieniędzy.” - fragment książki

STAN ZAGROŻENIA – STEVE BERRY

Cotton Malone, niegdyś agent elitarnej jednostki wywiadowczej w ramach
Departamentu Sprawiedliwości USA, zwanej Magellan Billet, przechodzi na emeryturę i staje się właścicielem starej księgarni w Kopenhadze.
Lecz gdy była szefowa, Stephanie Nelle, prosi go o wytropienie pewnego
niebezpiecznego północnokoreańskiego złoczyńcy, który prawdopodobnie zdobył tajne dokumenty Departamentu Skarbu – mogłyby one narazić
na niebezpieczeństwo samo istnienie Stanów Zjednoczonych – Malone
wdaje się w niesamowity, dwudziestoczterogodzinny pościg: od kanałów
Wenecji po odludne góry Chorwacji. Dziewięćdziesiąt procent faktów historycznych i dziesięć procent niebanalnych spekulacji – oto prowokacyjny thriller, stawiający niebezpieczne pytania.

Myśl
Ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat,
są tymi, którzy go zmieniają.

Steve Jobs

Uśmiechnij się
Żona do męża: Nie starcza mi pieniędzy! Nie mam na manicure, pedicure, na lifting. Nie
starcza mi na kosmetyczkę i fryzjera!
- A mnie się poszczęściło! Od razu urodziłem się piękny...


Cyrkowy magik po swoim kolejnym popisie oznajmia widzom: Za chwilę sprawię, że
zniknie jedna z obecnych tu kobiet. Z ostatniego rzędu słychać męski głos: Maryśka,
zgłoś się na ochotnika!


Dziennikarz pyta Fąfarową:
- Jak pani sądzi: wędkarstwo to sport czy sztuka?
- Kiedy mój mąż łowi ryby, jest to na pewno sport. Ale gdy o tym opowiada, to już jest
na pewno sztuka.


- Panie pan chyba oszalał!? W taką wichurę bawić się w skoki spadochronowe?
- Coś pan! Mnie tu przywiało z namiotem z campingu po drugiej stronie jeziora.


Spotykają się dwie przyjaciółki.
- Czego jesteś taka zła? Myślałam, że dziś rano byliście z mężem na relaksującym wypadzie na ryby...
- Tak, ale wszystko poszło źle. Najpierw powiedział, że mówię tak głośno, że wystraszę
ryby, później, że wybieram złą przynętę, na koniec, że za szybko kręcę kołowrotkiem. A
najgorsze było to, że złowiłam największą rybę!


Pan Józek poszedł na swoją pierwszą w życiu wystawę. W galerii, którą odwiedził, prezentowane były dzieła malarza abstrakcyjnego. Pan Józek chodzi od obrazu do obrazu, kręci głową i nic nie może z tego zrozumieć. Nagle podchodzi do niego jakiś facet.
- Dzień dobry! Jestem autorem tych obrazów, czy mogę w czymś pomóc?
- Co to właściwie ma być? - zapytał z wdziękiem pan Józek.
- To jest to co czuję tutaj - odpowiedział malarz dotykając swojej głowy.
- A słyszał pan kiedyś o aspirynie?

W CIENIU PRAWA – REMIGIUSZ MRÓZ

Zwykła, kryminalna historia, która dosyć szybko się rozwiązuje...przynajmniej tak sądzi czytelnik... Gdy wszystko wydaje się wyjaśnione, powieść
tak na prawdę się rozkręca. Nabiera takiego tempa, że czasem ciężko
utrzymać równowagę. Czytelnik traci rozeznanie, kto jest tym dobrym,
a kto złym. Już nie jest jasne, kto jest twórcą intrygi i kto tak na prawdę
steruje wydarzeniami. A gdy mamy wrażenie, że całą zagadkę rozwiązaliśmy, autor postanawia wywrócić wszystko do góry nogami. Remigiusz
Mróz w bardzo ciekawy sposób ukazuje tło historyczne na przełomie wieków XIX i XX, jego powieść doskonale oddaje ducha opisywanej epoki.

OJCIEC 44 – JERZY CISZEWSKI

Jerzy Ciszewski, pseudonim „Motz”, był jedną z najbardziej znanych
i barwnych postaci walczących w powstaniu warszawskim. Ojciec ‘44 to
powieść sensacyjna, która z każdą stroną coraz bardziej wciąga czytelnika w bezlitosny i okrutny świat drugiej wojny światowej. Powstanie nie
zostało tu ukazane w sposób jednowymiarowy. Autor, syn głównego bohatera, opisał je raczej jako działanie pełne nadziei, od którego nie ma odwrotu, podjęte mimo świadomości, że nie może zakończyć się sukcesem.
Autor bardzo dobrze odwzorował tamte realia. W tej książce jest bardzo
dużo brutalnych momentów, które potrafią zmrozić krew w żyłach. Lekki język, czarny humor, sensacje, historyczne tło i ludzkie dylematy. Tak
w skrócie można opisać ten utwór.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
830.633,74

zł to koszt przebudowy ul. Powstańców Śląskich wraz z Placem Warszawskim w Chałupkach

