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Podziękowanie za owoce ziemi i pracy rolników

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
w Zabełkowie

Zabełków » Żniwa zakończone - rolnicy skrzętnie pozbierali
każde źdźbło zboża z pola. Teraz dziękują za zbiory. Dożynki
to czas radości po zakończonych żniwach. Święto Plonów jest
tradycyjnym podziękowaniem dla rolników za codzienny
trud, który wkładają w pracę na roli.
Niezwykle odświętny charakter przybrały tegoroczne dożynki w Zabełkowie. Miejscowości tej przypadł zaszczyt organizacji Gminnego Święta Plonów.
Czytaj dalej strona 2
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Podziękowanie za owoce ziemi i pracy rolników

Gminne Święto Plonów w Zabełkowie
Dokończenie ze s. 1
Niedziela 18 września była
głównym dniem obchodów. Rozpoczęła je uroczysta Msza św.
w kościele parafialnym św. Jadwigi, celebrowana przez księdza dziekana Jerzego Witeczka,
księdza proboszcza Franciszka Grabelusa i ojca Joachima,
kapelana sióstr franciszkanek
z Krzyżanowic.
Po mszy ulicami wsi przeszedł kolorowy korowód z koronami dożynkowymi. Na czele
jechał zabytkowy traktor Ursus,
następnie jeźdźcy, za nimi szły
mażoretki zespołu „Uśmiech”
i gminna orkiestra dęta, dzieci
ze szkoły i przedszkola. W bryczce jechali starostwie dożynek:
Teresa Seemann i Krzysztof
Mazur. Na końcu dożynkowego korowodu jechały odświętnie przystrojone maszyny rolnicze z wszystkich sołectw naszej
gminy, nie zabrakło też humo-

Rady Gminy Brunon Chrzibek
oraz radni gminy.
W imieniu władz samorządowych rolnikom dziękował wójt
gminy, składając wszystkim pracującym na roli wyrazy szacunku i uznania. Starostowie dożynek uroczyście przekazali włodarzom gminy bochen chleba
upieczony z tegorocznego zboża.
Potem nastąpiło symboliczne
dzielenie się chlebem, którym

rystycznych scenek prezentowanych na przyczepach. W pochodzie razem z mieszkańcami
szli m.in.: senatorzy i posłowie,
starostowie czeskich gmin part-

starostowie oraz wójt i przewodniczący rady częstowali wszystkich obecnych na uroczystości.
Gminne święto plonów było
okazją do uhonorowania zasłużonych rolników i osób pracujących na rzecz rolnictwa w gminie Krzyżanowice. Nagrody
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi otrzymali: Roman Herber
z Bieńkowic, Norbert Obruśnik z Bolesławia, Konrad Drobny z Tworkowa, Henryk Fichna
z Krzyżanowic, Jan Juraszek
z Nowej Wioski, Józef Lasak
z Owsiszcz, Henryk Targacz
z Roszkowa, Józef Bilik z Ru-

nerskich, starosta raciborski,
przedstawiciele agencji, instytucji oraz zakładów działających
na rzecz rolnictwa, wójt Grzegorz Utracki i przewodniczący
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Krzyżanowice

Nowa Wioska
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dyszwałdu, Rainhard Staś z Zabełkowa, Jan Stańco z Chałupek.
Wieloletnią tradycją zabełkowskich dożynek jest moment
wypuszczania białych gołębi ja-

ko zwiastunów i orędowników
pokoju na świecie. W tym roku
uczynili to zaproszeni na dożynki parlamentarzyści.
Tradycją uroczystości jest

też przekazywanie symboli dożynkowych przyszłorocznym
gospodarzom święta plonów
– przewodnicząca KGW Anna
Kupka oraz sołtys Zabełkowa

Marian Studnic przekazali bochen chleba przedstawicielom
Roszkowa.
Aby tradycji stało się zadość
mieszkańcy Zabełkowa przystroili swoje posesje. Pomysłowość była wielka i nieograniczona – do dekoracji wykorzystano płody rolne,
stare i nowe narzędzia rolnicze
i nierolnicze. Szczególną uwagę
zwracały śmieszne kukły, dowcipne hasła, niezwykłe kompozycje,
scenki rodzajowe. Za pomysłową dekorację pierwszą nagrodę
otrzymał Werner Gratza, drugą
Bronisława Studnic, trzecią Teresa Wyrchowy.
Dożynki mają zarówno religij-

ny jak i ludowy charakter, który
jest powiązany z zabawą z okazji
zakończenia zbiorów. Tak więc
i w Zabełkowie gospodarze zapewnili atrakcyjny program artystyczny. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki i dzieci ze szkoły, zespoły taneczne
„Uśmiech” i „Tworkauer Eiche”.
Gwiazdą gminnego święta
plonów w Zabełkowie był zespół Modern Talking Reloaded. Występ był pełen energii
i pozytywnych emocji, widzowie
reagowali żywiołowo na znane
przeboje – w górze widać było
marynarki, niektórzy tańczyli
w rytm muzyki.

Dożynkowe świętowanie
w Zabełkowie rozpoczęto w sobotę. Gości bawił kabaret Masztalscy oraz zespół Kola i Jula.
Wieczorem, mimo kiepskiej pogody, bawiono się na zabawie tanecznej do samego rana.
Przygotowania do gminnych
dożynek trwały wiele tygodni.
Ogrom pracy organizatorów,
zgodny wysiłek Rady Sołeckiej
i organizacji społecznych, a także szkoły i przedszkola oraz mobilizacja mieszkańców sprawiły,
że dożynki były bardzo udane.
Nawet pogoda sprawiła miłą niespodziankę i dopisała w to święto.
(tb)
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Główny sponsor Gminnego Święta Plonów
w Zabełkowie GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej
gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu
ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi
gazociągami w Polsce. Obecnie Spółka rozpo- Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projektoczyna realizację kluczowego projektu inwesty- wana inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24
cyjnego jakim jest Interkonektor Polska-Czechy, kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
w ramach którego powstanie gazociąg wyso- terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
kiego ciśnienia o długości ok. 54 km i średni- ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”)
cy 1000 mm, tłocznia gazu w Kędzierzynie- – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami.
-Koźlu oraz stacja pomiarowa na terenie gminy
Krzyżanowice. Trasa gazociągu będzie prze- Gminy, na terenie których będzie zlokalizowany
gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finanbiegała przez teren województwa opolskiego
sowe w postaci odprowadzanego corocznie
w gminach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek
oraz województwa śląskiego w gminach Rud- przez inwestora podatku od nieruchomości
w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu
nik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzanowice
zlokalizowanego na terenie danej gminy. Bęi Krzyżanowice.
Celem inwestycji jest stworzenie dwukierun- dzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu
gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby
kowego połączenia przesyłowego pomiędzy
Polską i Czechami, które umożliwi kształto- społeczności lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem
wanie konkurencyjnego rynku gazu w Europie

nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska
naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
Ponadto Interkonektor Polska-Czechy będzie
stanowił ważny element gazowego Korytarza
Północ-Południe. W październiku 2013 roku
Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”(PCI),
natomiast w maju 2015 roku Interkonektor Polska – Czechy otrzymał dofinansowanie unijne
w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”(CEF
- Connecting Europe Facility)
Więcej informacji o inwestycji oraz znaczeniu
statusu PCI znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI, które są
dostępne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM
S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/
projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/).
Szczegółowe informacje na temat Sponsora
Głównego dostępne są na stronie internetowej
http://www.gaz-system.pl
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KRÓTKO
1 września
We wszystkich szkołach gminy Krzyżanowice zainaugurowano rok szkolny 2016/2017.
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w uroczystej akademii w ZSO w Bieńkowicach,
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek w ZSO w Tworkowie.
2-4 września
Na zaproszenie władz węgierskiej gminy Ratka na Festiwalu Kultury przebywała delegacja gminy Krzyżanowice wraz
z Gminną Orkiestrą Dętą.
2-4 września
Stowarzyszenie Trojhalí Karolina w partnerstwie z gminami
Krzyżanowice i Hać zorganizowały wystawę rolniczą. Ekspozycję w Ostrawie zwiedzili
mieszkańcy gminy Krzyżanowice. Na wystawie obecny był
wójt gminy oraz pracownicy
referatu rolnictwa i środków
pomocowych Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach.
Na zakończenie wakcji z gminą Krzyżanowice przy ruinach
zamku w Tworkowie zagrały
młodzieżowe zespoły rockowe. Gwiazdą wieczoru był zespół Tabu.
4 września
Wójt gminy uczestniczył
w dożynkach parafialnych
w Tworkowie i w Rudyszwałdzie. Sekretarz gminy wzięła
udział w dożynkach gminnych
w Mszanie.
6 września
Bolesław został zgłoszony do
konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”, którego organizatorem jest Urząd
Marszałkowski. Wójt gminy
uczestniczył podczas wizyty
komisji konkursowej w tym
sołectwie.
Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w spotkaniu gospodarczym zorganizowanym
przez Konsulat RFN w Opolu
oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
W Katowicach odbyło się spotkanie nt. aktualnych problemów bezpieczeństwa publicznego. Organizatorami byli Śląski Związek Gmin i Powiatów
oraz Śląski Urząd Wojewódzki.
W spotkaniu uczestniczył zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda.
7 września
Wójt gminy uczestniczyłem
w jubileuszu 30-lecia KERiI
z Tworkowa.
8 września
Wójt Grzegorz Utracki spotkał
się w Katowicach z wojewodą śląskim oraz z dyrektorem
Zarządu Dróg Wojewódzkich
Zbigniewem Taborem.
Zastępca wójta Grzegorz Swoboda wraz Michaelą Lukoszek

MAŁE

jest piękne
Most w Zabełkowie

PO REMONCIE
Zakończyły się prace związane z odbudową mostu w ciągu ul.
Powstańców Śl. w Zabełkowie.
Prace objęły wyburzenie
skrzydełek przyczółków, rozebranie starej nawierzchni
wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonano ścieki
z prefabrykatów betonowych,
zdemontowano stare i zamontowano nowe dylatacje wykonane z elementów żelbetowych.
Oczyszczone i pomalowane

zostały balustrady mostowe,
zdemontowano stare i zamontowano nowe bariery, dokonano
plantowania skarp i nasypów,
a także wzmocniono skarpy
i dno potoku narzutem kamiennym oraz zabudowano palisady.
Na odbudowę mostu gmina
Krzyżanowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Remont wykonała firma Ekoland z Zabełkowa.
(tb)

Kalendarz najbliższych imprez planowanych
w gminie Krzyżanowice
Data

Nazwa wydarzenia

30.09.2016

Gminna Inauguracja Roku Centrum Kultury
Kulturalnego
w Tworkowie

Spływ kajakowy „Zamy01.10.2016 kanie Granicznych Meandrów Odry”

Miejsce

rzeka Odra
na trasie Stary
Bohumin - Zabełków

Zakończenie sezonu moZabełków – boisko
01.10.2016 torowego – zlot pojazdów
sportowe
zabytkowych
08.10.2016 Rajd rowerowy
16.10.2016

Zakończenie Sezonu
Wędkarskiego

Gmina Krzyżanowice
Zbiornik 623 ROGAL

Czy Bolesław zostanie najpiękniejszą wsią województwa
śląskiego? Dowiemy się wkrótce.
Sołectwo zostało zgłoszone
do konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”, którego
organizatorem jest Urząd Marszałkowski. We wtorek 6 września miejscowość odwiedziła komisja konkursowa.
Gospodarze przywitali jurorów kawą i kołoczem. Potem
goście zwiedzali miejscowość
jadąc wozem w stylu „western
and country”. Przewodnikami
byli sołtys Bertold Fichna i pani Urszula Prochaska-Burek.
W wizytacji uczestniczył wójt
Grzegorz Utracki oraz przedstawiciele organizacji działających w sołectwie.
Komisja zwiedziła remizę
miejscowej OSP, potem przedszkole i szkołę, tam dzieci
przedstawiły wierszyki i scenki w gwarze śląskiej. Następnie była wizyta w siedzibie DFK,
gdzie znajduje się izba pamięci.
Na komisję konkursową czekała
herbata „Tanty Any” oraz najstarszy mieszkaniec Bolesławia – pan Ingnacy Stuchły, który
umilił czas grą na harmonijce.
Na boisku sportowym strażacy
dali krótki pokaz swoich umiejętności. Jurorzy obejrzeli także
nowy budynek szatni LKS oraz

zwiedzili zabytki: kościół, młyn
i piekarnię, kuźnię, spichlerz.
Po powrocie do świetlicy goście obejrzeli kroniki oraz wystawę fotografii przedstawiających bolesławskie tradycje
i zwyczaje oraz wydarzenia
i imprezy sołeckie. Jurorzy obejrzeli także fragmenty biesiady
śląskiej w wykonaniu bolesławskich aktorów.
Na obiad przygotowany
przez panie Annę Lasak i Ernestynę Bożek była „zupa z nudlami, rolada ze świnskeho masa,
kaczyca, hałeczky, zułza ze smetanum, dymfowane modre zeli”.
Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem zaangażowa-

nia mieszkańców w życiu kulturalno - społecznym małego
Bolesławia. Przy ocenie komisja
sugeruje się aktywnością społeczności lokalnej w działaniu
na rzecz wsi, sposobami współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętnościami
zaprezentowania dorobku wsi
podczas wizytacji.
Warto przypomnieć, że
w 2008 roku tytuł „Piękna wieś
województwa śląskiego” otrzymał Tworków. Natomiast rok
wcześniej w konkursie wzięły
udział Owsiszcze, zdobywając
drugie miejsce – wtedy pierwszego miejsca komisja konkursowa nie przyznała żadnej miejscowości. Natomiast w 2014 roku komisja przyznała wyróżnienie dla Roszkowa.
Celem konkursu "Piękna
wieś województwa śląskiego"
jest wspieranie rozwoju wsi
poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie
ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także
działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.
(tb)
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Analiza wykonania budżetu

za I półrocze 2016 roku
Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w pierwszym półroczu 2016
roku. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych dochodów
i wydatków, w tym wydatków
inwestycyjnych, przedstawił
wójt Grzegorz Utracki. Radni
analizowali je szczegółowo na
połączonych komisjach, wydając pozytywną opinię.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu I półrocze
za 2016 rok wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy została wysłana do
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony 22 grudnia 2015
r. uchwałą Rady Gminy. Plan dochodów wynosił 33.595.910,01 zł,
plan wydatków – 39.949.152,67
zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 2.755.000 zł (w tym
2.755.000 zł na pokrycie deficytu)
oraz nadwyżki z lat ubiegłych
w wysokości 3.864.454,66 zł na
pokrycie deficytu oraz planowane spłaty zaciągniętych przez
gminę pożyczek w wysokości
266.212,00 zł.
W wyniku zmian, na dzień
30 czerwca 2016 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów
zamyka się kwotą 38.974.456,12
zł, a po stronie wydatków
45.758.651,43 zł. Niedobór budżetu został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości
4.295.407,31 zł. Zaplanowano

również spłaty zaciągniętych
uprzednio przez gminę pożyczek w wysokości 266.212,00 zł.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu
za okres od stycznia do czerwca
2016 roku wskaźnik wykonania
dochodów gminy wynosi 55,13%,
w tym subwencje – 59,14%, dotacje – 43,52%, dochody własne –
59,42%. Osiągnięty za I półrocze
wskaźnik nie stanowi zagrożenia niewykonania 100% planu
dochodów na koniec roku.
Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych od osób
fizycznych wynosi 46,30%. Wykonanie dotacji związane z realizacją zadań inwestycyjnych
dofinansowanych ze środków
zewnętrznych nastąpi w II półroczu. Dodatkowo na ponad 50%
wykonania dochodów na dzień
30 czerwca 2016 roku ma wpływ
wykonanie subwencji oświatowej w 7/13 częściach.
Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku
wynosi 44,73%, jednak poziom
wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (32,50%). Należy zaznaczyć,
iż wykonanie zadań bieżących
następuje zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
Starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektów
miękkich oraz zadań inwestycyjnych przekładają się na różnorodność i zwiększoną ilość

zadań przewidzianych do wykonania w roku budżetowym. Ma
to wpływ na wykonanie budżetu
gminy, który w dużej mierze jest
uzależnione od czynników zewnętrznych, m.in. od opóźnień
i przesunięć ogłoszeń o konkursach w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Dotyczy to głównie:

• projektu „Zaczynamy razem i bez granic” (rozwój
współpracy przygranicznych
przedszkoli),
• projektu „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych
usług publicznych w gminie
Krzyżanowice” (wdrożenie
infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych) – planowo konkursy zostaną ogłoszone w IV
kwartale 2016 roku,
• projektu „Budowa ścieżek
rowerowych” - wniosek jest
w fazie oceny formalnej, rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec 2016 roku,
• projekt „Budowa ośrodka
integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie” planowane jest złożenie
wniosku do dofinansowania (nabór będzie ogłoszony w połowie listopada).
Termomodernizacje budynków ZSO Bieńkowice, ZSO Tworków, ZSO Chałupki zostały złożone do dofinansowania z Regionalnego Programu Opera-

KOMPLEKSOWY REMONT
ulicy Kolejowej w Krzyżanowicach

Po kilku latach intensywnych
starań i zabiegów w Urzędzie
Marszałkowskim i Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Katowicach udało się doprowadzić do
realizacji kompleksowego remontu drogi wojewódzkiej DW
936 (ul. Kolejowa w Krzyżanowicach) wraz z przebudową chodnika przy tej drodze. Opracowanie projektu, jako wkład własny
do tego zadania zostało zlecone
przez Urząd Gminy w Krzyżanowicach.
Zniszczony i uciążliwy dla pojazdów był zwłaszcza środkowy
odcinek ulicy Kolejowej, liczne
pęknięcia, koleiny, nierówności
utrudniały jazdę. Mieszkańcy

wielokrotnie zgłaszali pilną po- nawcą podczas prac będzie
trzebę remontu nawierzchni i prowadzony ruch wahadłowy
monitowali w sprawie realizacji tego zadania.
W związku z remontem nawierzchni ulicy i kompleksową
przebudową chodnika będą
utrudnienia dla zmotoryzowanych, jak i dla pieszych.
Remontowany będzie cały
odcinek drogi od skrzyżowania z drogą krajową DK 45 (bez
przebudowy skrzyżowania, które należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad),
aż do połączenia z nowo wykonaną nawierzchnią w rejonie
skrzyżowania z ul. Dworcową.
Według uzgodnień z wyko-

cyjnego Województwa Śląskiego
– zgodnie z harmonogramem
rozpoczęcie prac budowlanych
nastąpi w latach 2017- 2018.
Na część zadań inwestycyjnych możliwe było ogłoszenie
przetargu dopiero po uzyskaniu
zapewnienia dofinansowania
zewnętrznego (dotyczy to m.in.
stabilizacji osuwiska w centrum Krzyżanowic, odbudowy
mostu w ciągu ul. Powstańców
Śląskich w Zabełkowie, przebudowy ul. Powstańców Śląskich
i Placu Warszawskiego w Chałupkach). Na dzień dzisiejszy
zadania są zakończone lub realizowane na bieżąco, nastąpiły
też częściowe płatności.
Zgodnie z obowiązującymi
harmonogramami są spłacane
raty pożyczek i odsetki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna kwota zobowiązań gminy z tytułu
pożyczek na 30.06. 2016 roku
wynosi 334.427,48 zł, co stanowi 0,86% planowanych dochodów gminy. Aktualny i planowa-

ny stan zadłużenia na koniec
roku nie ogranicza możliwości
zaciągania zobowiązań i realizacji inwestycji w przyszłości.
Podsumowując gospodarkę
finansową gminy wójt zapewnił, że nie występuje zagrożenie niewykonania budżetu na
rok bieżący.
Podczas sesji wręczono zaświadczenie o wyborze na radną
gminy pani Beacie Płaczek, która następnie złożyła ślubowanie.
Pani Płaczek zastąpiła radnego
Krystiana Kubnego, w związku z jego rezygnacją z mandatu. Radny zmienił stan cywilny
oraz miejsce zamieszkania. W
związku z czym Wojewoda Ślaski ogłosił na dzień 31 lipca wybory uzupełniające w okręgu
nr 14 w Rudyszwałdzie. Ponieważ w wyborach zdecydowała
się startować tylko jedna osoba,
zdecydowano, na podstawie Kodeksu Wyborczego, że głosowanie nie zostanie przeprowadzone. Za wybraną na radną uznano Beatę Płaczek.
(tb)

Beata Płaczek urodziła się
04.06.1966 roku w Raciborzu. Od
urodzenia jest mieszkanką Rudyszwałdu. W 1985 roku została absolwentką Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Raciborzu
– kierunek technik ekonomista. Pierwszą pracę podjęła w
Śląskich Zakładach Koncentratów Spożywczych w Wodzisławiu Śląskim jako księgowa.
Mężatka, matka dwóch dorosłych synów. Obecnie pracuje
w Przedszkolu Publicznym im
Kubusia Puchatka w Zabełkowie jako intendentka. Przez dwie
kadencje pełniła funkcję sołtysa – jako pierwsza kobieta w gminie i nie ukrywa, że było to dla niej wielkie wyzwanie, a zarazem
i duże doświadczenie w pracy dla dobra wsi i jej mieszkańców.
Jako radna samorządu gminy Krzyżanowice zamierza dalej pracować dla dobra sołectwa, jak i całej gminy oraz jej mieszkańców.

pojazdów, a w trakcie wykonywania nawierzchni asfaltowej
na tym odcinku nastąpi na kilka dni całkowite wstrzymanie
ruchu kołowego. O pracach i
utrudnieniach będziemy informować mieszkańców na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej gminy: www.krzyzanowice.pl oraz na facebooku gminy.
O utrudnieniach będzie także
informował mieszkańców wykonawca z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Wójt gminy nie zgodził się na
całkowite wyłączenie z ruchu
ulicy Kolejowej na czas przeprowadzanego remontu i poprowadzenie objazdu samochodów,
a szczególnie samochodów ciężarowych ulicą Dworcową, ze
względu na ryzyko zniszczenia
nowo wyremontowanej drogi.
W związku z remontem ul.
Kolejowej i utrudnionym do-

jazdem do szkoły w Krzyżanowicach apelujemy do mieszkańców i rodziców, by dojazd
przebiegał ulicą Mickiewicza.
Tą ulicą będzie także dojeżdżał autobus dowożący dzieci
do szkoły.
Ze względu na przewidywane utrudnienia komunikacyjne
prosimy mieszkańców do niezbędnego ograniczenia ruchu
na ul. Kolejowej podczas prowadzonych robót oraz o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami.
Wartość zadania to ponad 2,5
mln zł. Zadanie prowadzi Zarząd Wojewódzki Dróg w Katowicach.
Remont ul. Kolejowej wykona Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe „TRANSKOM”- Robert Białdyga.
(tb)

KRÓTKO
z referatu pozyskiwania środków zewnętrznych uczestniczyli w spotkaniu Euroregionu Silesia w sprawie projektów, dot. budowy wież widokowych.
9 września
Wójt gminy przywitał uczestników Biegu Odsieczy Wiedeńskiej, którego trasa przebiegała przez gminę Krzyżanowice. Spotkanie odbyło się
w bieńkowickiej kuźni.
11 września
Wój gminy i delegacja KGW
Zabełków reprezentowali gminę Krzyżanowice podczas dożynek powiatowych w Kornowacu. Zastępca wójta uczestniczył w dożynkach parafialno-sołeckich w Bieńkowicach.
13 września
Na Urbanku odbyło się doroczne spotkanie osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczył wójt gminy.
Zastępca wójta wziął udział
w spotkaniu Klastra Górnej
Wisły w Oświęcimiu. Tematem była budowa Kanału Odra – Dunaj – Łaba,
14 września
Zastępca wójta uczestniczył
w konferencji w Ostrawie dotyczącej transportu międzynarodowego.
17-18 września
Odbyły się Dożynki Gminne
w Zabełkowie.
20 września
Zastępca wójta uczestniczył
w spotkaniu z dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w szpitalu w Raciborzu,
tematem spotkania było funkcjonowanie systemu ochrony
zdrowia na terenie powiatu
raciborskiego.
21 września
Odbyła się wizyta studyjna
Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota w gminie Gorzyce, Lubomia i Krzyżanowice.
W Centrum Kultury w Tworkowie wójt zaprezentował zrealizowane projekty i zamierzenia gminy.
22-23 września
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się XIV Samorządowe Forum Kapitału
i Finansów połączone z Galą
Inwestorów Samorządowych.
W konferencji uczestniczyli
wójt gminy i zastępca wójta.
25 września
Odbył się jesienny Jarmark
na granicy.
Zastępca wójta gminy uczestniczył w dożynkach miejskich
w Sudole.
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NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI
z gminą Krzyżanowice zagrał zespół Tabu
Tworków » Po raz trzeci ruiny
zamku w Tworkowie stanowiły
wyjątkową scenerię dla grających tu na zakończenie wakacji
zespołów. W sobotę, 3 września,
na scenie pojawili się The Secret
Projekt, Ferajna, PomaU i młody tworkowski wokalista Michał
Stuchły. Rytmy rocka, hip-hopu,
funku i jazzu przygotowały atmosferę do głównego wydarzenia.

Późnym wieczorem na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – wodzisławski zespół Tabu,
grający muzykę reggae. Ma na
swoim koncie wiele występów
na największych reggae’owych
festiwalach w Polsce, setki koncertów, cztery nagrane płyty. Od
początku muzycy wprowadzili
niezwykle radosny i swobodny
klimat, nawiązując świetny kon-

takt z publicznością. Potem zespół szalał na scenie, a pod sceną razem
z nimi publiczność – i to
nie tylko młodzież. Muzycy zagrali nowe utwory, ale przypomnieli także te, z początków swojej kariery. W „przepisowym” czasie zespół
nie zszedł ze sceny, nie
pozwolili na to fani domagając
się swoich ulubionych utworów,
każdy zresztą innego. Koncert
zakończył się kultową (nie tylko
dla najstarszych fanów zespołu)
piosenką „Sarny uwaga sarny”.
Dodatkową atrakcją wieczoru był pokaz Jurija Ziniewicza. W czasie pokazu Białorusin spacerował po ostrzach

samurajskich katan i stłuczonym szkle, utrzymał na
klatce piersiowej 12 osób,
w dłoniach zgiął pręt, którego potem kilku rosłych
mężczyzn nie mogło rozprostować.
To wszystko wydarzyło się
podczas Zakończenia Wakacji
z Gminą Krzyżanowice, które
zorganizowała Młodzieżowa
Rada Gminy oraz gmina Krzyżanowice.
(tb)

Orkiestra gminy Krzyżanowice

ZAGRAŁA DLA WĘGRÓW
Ratka » Jak co roku we
wrześniu na zaproszenie władz
partnerskiej gminy Ratka z wizytą na Węgry udała się delegacja gminy Krzyżanowice. Okazją do spotkań jest Festiwal Kultury Mniejszości Narodowych,
cykliczna impreza gromadząca
zespoły taneczne, wokalne i muzyczne gmin partnerskich z Niemiec, Rumunii, Słowacji, Polski
oraz okolicznych miejscowości.
Tegoroczna wizyta miała miejsce w dniach od 2 do 4 września,
a w skład delegacji weszli m.in.
Danuta Biczysko – skarbnik gminy oraz Kornelia Płaczek – główna księgowa GZOKSiT oraz 30.
instrumentalistów Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice.
Droga do Ratki przebiegła
podróżnikom w bardzo miłej atmosferze – muzycy przygrywali
i śpiewali, uprzyjemniając czas.
Grupa została zakwaterowana w sąsiadującej z Ratką miejscowości Szerencs, na zamku
będącym niegdyś siedzibą rodu Rakoczych.
W sobotę rano, zaraz po śniadaniu, orkiestra miała próbę
w sali koncertowej na zamku,

aby podczas występu w Ratce
wypaść jak najlepiej.
Festiwal rozpoczął się w sobotę po południu przemarszem
korowodu wszystkich występujących zespołów, które przechodząc ulicami Ratki prezentowały się mieszkańcom, witającym
kolejne grupy oklaskami. Potem były występy na scenie przy
miejscowej szkole, które trwały do późnego wieczoru, gromadząc ogromną rzeszę widzów z Ratki i okolicy. Ogrom-

ny aplauz i serca publiczności
zdobyli nasi młodzi muzycy.
Koncert w ich wykonaniu zakończył się burzliwymi owacjami na stojąco i oczywiście bisami. W rozmowie z dyrygentem
Krzysztofem Fulneczkiem, dyrygent orkiestry Unterbalbach, mistrzowie tych gmin odsłonili
wyraził swój zachwyt oraz po- pamiątkowy kamień oraz posadzili przy nim drzewko.
dziw dla naszej orkiestry.
Podczas festiwalu upamiętGościnni Węgrzy zadbali też,
niono 20-lecie współpracy wę- aby nasza delegacja i muzycy
gierskiej gminy Ratka z niemie- zapamiętali wizytę jak najmilej,
cką gminą Unterbalbach. Bur- więc poza oficjalnymi uroczystościami był czas na zwiedzanie miasteczka Szerencs i okolic

Ratki, między innymi winnicy,
jednej z wielu, bowiem Ratka
leży w prowincji Tokaj znanej
z wyrobu wyśmienitych win. Gospodarze podczas posiłków serwowali regionalne potrawy takie jak gotowana kapusta (przypominająca nasz bigos), gołąbki, lokalne pikantne kiełbaski,

do wszystkiego była podawana
kwaśna, gęsta śmietana.
Krótka wizyta zakończyła się
w niedzielę rano. Żegnając się,
burmistrz Ratki pani Waleria
Tirk, serdecznie zapraszała na
przyszłoroczne spotkanie.
(tb)
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Seniorzy z Tworkowa
ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ

Spotkanie osób niepełnosprawnych na Urbanku
Tworków » 6 września w Sali
Centrum Kultury w Tworkowie
odbyła się uroczystość z okazji
30-lecia powstania Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Tworkowie. Podczas jubileuszowego spotkania tworkowskim seniorom życzenia złożyli
m.in. wójt gminy Grzegorz Utracki, dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek oraz delegacja Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Raciborzu.
Oprawę muzyczną uroczystości stworzył chór żeński,

Tworków » Od wielu lat zektóry powstał z inicjatywy pa- spół charytatywny Caritas przy
ni Erny Rossa wraz z założe- parafii św. Apostołów Piotra
niem koła emerytów i działa do i Pawła w Tworkowie organidziś. Od 1990 roku chór związa- zuje spotkanie na Urbanku dla
ny jest także z DFK Tworków. osób chorych i niepełnosprawPoczątkowo prowadzony był nych z całej gminy. Spotkanie
przez Józefa Obruśnika, a po rozpoczyna się zawsze Mszą św.
jego śmierci przejął go Józef odprawianą przez księdza proGajda. Teraz paniom akompa- boszcza Piotra Tkocza.
niuje Alfred Otawa. Miłą nieJak co roku zaproszenia na
spodzianką był występ akorde- spotkanie wysłano do wszystonistki Edyty Obruśnik, wnucz- kich działających na terenie
ki pierwszego dyrygenta chóru. gminy parafialnych zespołów
Pani Edyta grała znane i lubia- Caritas. Odpowiedziało na nie
ne melodie biesiadne, a senio- prawie 80 osób, które dzięki
rzy ochoczo przyłączyli się do rodzinom i życzliwości ludzi
dobrej woli zostały dowieziośpiewu.
Był również
gorący poczęstunek przygotowany przez seniorki i oczywiście
ogromny tort z fajerwerkami.
(tb)

ne na Urbanek po południu 13
września.
Na spotkanie przybyli także
wójt gminy Grzegorz Utracki,
kierownik stacji Caritas w Tworkowie Sylwia Barcz i kierownik
OPS Renata Reszka.
Ksiądz proboszcz niezwykle
serdecznie podziękował przybyłym za wspólne uczestnictwo
w mszy. Swoimi słowami dodał
otuchy chorym i podziękował
osobom odpowiedzialnym za organizację spotkania. Wójt gminy
podkreślił wagę i potrzebę tego
corocznego wydarzenia organiSpotkania osób niepełnozowanego przez parafialny ze- sprawnych są okazją do rozspół charytatywny Caritas.
mowy, czasem bliższego poznania się i wsparcia w niełatwych
problemach dnia codziennego.
Wszyscy uczestnicy twierdzili,
że było wyjątkowe: zarówno ze
względu na piękne i pokrzepiające słowa księdza proboszcza,
ale także dzięki temu, że uczestniczyli w niezwykle przyjemnym
spotkaniu towarzyskim przy bograczu, kołoczu i kawie.
Spotkanie odbyło się dzięki
wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania

Najserdeczniejsze życzenia

Problemów Alkoholowych.
Grupy charytatywne działają w naszej gminie przy parafiach, a zaczęły powstawać
poczynając od 1993 roku, kiedy
w Tworkowie rozpoczęła swoją
działalność Stacja Opieki Caritas. Członkowie grup to ludzie
dobrej woli, poświęcają swój
czas ludziom starszymi, którzy potrzebują wsparcia – na
przykład pomagają robić zakupy, organizują konkretną pomoc,
czy choćby posiedzą i porozmawiają z osobą samotną.
(tb)
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Historia koła

Powstanie koła zainicjowała wizyta w Tworkowie przedstawiciela Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu. Podczas zorganizowanego przy tej okazji
spotkania z emerytami w tworkowskiej kawiarni, 1 września 1986
r. został powołany pierwszy zarząd koła. Na przewodniczącego
wybrano Aloisa Widenkę, sekretarzem został Gerard Guettler,
a skarbnikiem Erna Rossa. Po śmierci przewodniczącego funkcję tę objął Gerard Guettler, wiceprzewodniczącym został Józef
Obruśnik, sekretarzem Hildegarda Hluchnik. Kiedy zaś pan Guettler opuścił koło funkcję przewodniczącej przejęła Hildegarda
Hluchnik, wiceprzewodniczącą została Felicja Kretek, w skład
zarządu weszły także Jadwiga Mikieta, Erna Rossa, Adelajda
Krzykała i Anna Affa.
Z dniem 2 marca 2011 r. ze względów zdrowotnych z pełnionej funkcji zrezygnowała przewodnicząca Hildegarda Hluchnik
i wiceprzewodnicząca Felicja Kretek. W skład nowego zarządu
weszli: Anna Wilczok – przewodnicząca, Ewald Michna – wiceprzewodniczący.
Obecny zarząd to: Anna Wilczok – przewodnicząca, Ewald
Michna – wiceprzewodniczący, Łucja Krzykała – skarbnik, Gabriela Michna – sekretarz, Adelajda Krzykała – członkini zarządu.
Początkowo Koło liczyło 60 członków, spotkania okolicznościowe odbywały się w kawiarni lub salce katechetycznej. Obecnie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tworkowie zrzesza 126 członków. Zarząd koła organizuje spotkania z różnych
okazji np. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora, a także wieczory
adwentowo-mikołajkowe czy spotkania na Urbanku w formie
biesiad organizowanych sposobem „gospodarczym”, czyli panie same pieką ciasta i przynoszą na spotkanie.

Redaktor naczelny: Teresa Banet
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
Skład: Fabryka Informacji Sp. z o.o.
7 września br. swoje 90. urodziny obchodziła w gronie rodzinnym najstarsza mieszkanka Bolesławia Pani Edeltrauda
Fraenzel. Z tej okazji dostojną
jubilatkę odwiedzili wójt gminy
Grzegorz Utracki i zastępca kie-

rownika USC Dorota Dwulecki.
Wręczając bukiet kwiatów złożyli najserdeczniejsze życzenia
w imieniu własnym i mieszkańców gminy – dużo zdrowia, pogody ducha wystarczającej na
kolejne lata życia.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów oraz
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
a także nie zwraca materiałów niezamówionych.

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

GMINNĄ INAUGURACJĘ
ROKU KULTURALNEGO 2016/2017

30 września 2016 roku o godz. 18.00 do sali widowiskowej Centrum Kultury w Tworkowie.
W programie:
· koncert Tria Smyczkowego Appassionato · podsumowanie roku kulturalnego
· wręczenie Nagrody Wójta w dziedzinie kultury · spotkanie przy kawie.
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Zakończyły się dożynki
Od sierpnia do połowy września we wszystkich sołectwach
naszej gminy świętowano koniec żniw. W świątyniach rolnicy
dziękowali Bogu i Matce Bożej
za zebrane plony.
Potem była zabawa, poczęstunek i tańce – to nagroda za
dobrze wykonaną pracę przy
żniwach i zebrane plony.
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Pierwszy dzwonek po wakacjach

1 września we wszystkich
szkołach gminy Krzyżanowice
zainaugurowano rok szkolny
2016/2017. Wójt gminy Grzegorz
Utracki uczestniczył w uroczystej akademii w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bieńkowicach, natomiast dyrektor
GZOKSiT Daria Wieczorek w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie.
Wójt, przemawiając na akademii życzył uczniom sukcesów
i wysokich ocen, by nauka była
przyjemna i pełna satysfakcji.
By nowy rok szkolny był udany
i spełnił oczekiwania zarówno
uczniów jak i nauczycieli. Wójt
poinformował o kolejnych inwestycjach oświatowych, m.in. o
przebudowie boiska przy szkole w Bieńkowicach. Zapewnił,
że będzie wdrażać nowoczesne,
kreatywne dla uczniów metody
pracy, by rozwój dzieci i uczniów
w przedszkolach i szkołach był
wszechstronny i jak najlepszy.
Tradycyjnie w pierwszy dzień
szkoły najmłodsi przeżyli pasowanie na ucznia, złożyli ślubowanie i zostali obdarowani
wielkimi „tytami”, aby osłodzić
pożegnanie z beztroskim dzieciństwem.
W nowym roku szkolnym edukację w szkołach podstawowych
gminy Krzyżanowice podjęło zaledwie 29. pierwszoklasistów. Ta

REKLAMA

niewielka liczba pierwszaków to
efekt kolejnych zmian w oświacie. W tym roku nie ma obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Klasy pierwsze podstawówek zostały utworzone tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Chałupkach oraz Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bieńkowicach. Do Bieńkowic zostało
skierowanych trzech uczniów
klasy pierwszej, 7-latków z Krzyżanowic.
Ministerstwo oświaty zaplanowało 8-letnią szkołę podstawową – uczniowie rozpoczynający dziś naukę w klasie szóstej,
za rok pójdą do VII klasy podstawówki. Zniesiono sprawdzian
dla szóstoklasistów. Zmiany w
strukturze oświaty będą wprowadzane stopniowo od roku
szkolnego 2017/2018.
Ogółem w naszej gminie naukę w 51. oddziałach podjęło 878
uczniów – w szkołach podstawowych 591, a w gimnazjach 287.
Ponadto do przedszkoli uczęszcza 369 dzieci, w 16. oddziałach.
Liczną grupę przedszkolaków
stanowią dzieci w wieku 4 i 5 lat,
jest ich łącznie we wszystkich
przedszkolach 231, sześciolatków 95, trzylatków 43.
Wszystkie placówki oświatowe posiadają zabezpieczoną
kadrę pedagogiczną. Zatrudnienie nauczycieli w poszcze-

gólnych placówkach odbywa się
zgodnie z przyjętą przez gminę polityką oświatową. Z dniem
1.09.2016 r. dyrektor Przedszkola w Krzyżanowicach pani Maria Rybarz odeszła na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dlatego też 14.07.2016
r. został ogłoszony konkurs na
stanowisko dyrektora Przedszkola w Krzyżanowicach. Od
od 1.09.2016 r. funkcję tę pełni
pani Iwona Fajger – Grochowska, która została wyłoniona w
drodze konkursu.
Jak co roku Gminny Zespół
Oświaty Kultury Sportu i Turystyki zgłasza gminę do programu dofinansowania zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka
szkolna”. W tym roku obejmuje ona tylko uczniów niepełnosprawnych. Z programu skorzysta 1 uczeń z terenu gminy.
W roku szkolnym 2016/2017
(w związku z ustawą z dnia 30
maja 2014 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w
sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe), uczniowie klas I-V szkół podstawowych, I-II gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni otrzymają bezpłatne podręczniki i
materiały ćwiczeniowe. Szkoły
złożyły do GZOKSiT wnioski o
udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników.
Z kolei gmina złożyła do Kuratorium Oświaty w Katowicach
wniosek o udzielenie dotacji na
wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjów i otrzymała dotację celową od wojewody, a szkoły dokonały zakupu
podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla swoich uczniów
zgodnie z rozporządzeniem.
(tb)

Stypendium odmieniło Twoje życie?
ZADZWOŃ !

TEL: 32 414 75 44

LUB PRZYJDŹ DO NASZEJ SIEDZIBY NA PREZENTACJĘ PRODUKTÓW!

KRZYŻANOWICE UL. GŁÓWNA 13

GWARANTUJEMY KONKURENCYJNE CENY I FACHOWĄ OBSŁUGĘ

Pokaż to! Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium”
Stypendia dają moc. Stypendia mogą pomóc w rozwoju, w podjęciu ważnych decyzji
edukacyjnych, w spełnianiu marzeń. Jeśli Twoja historia wpisuje się w hasło "Sukces zaczyna
się od stypendium:, weź udział
w naszym konkursie!
Stwórz krótki film (lub fotokast), opisujący zmiany, które
wniosło w Twoje życie zdobyte
przez Ciebie stypendium. Zainspiruj innych.
Wśród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy najlepsze, które nagrodzimy czytnikami e-booków.
Do udziału w konkursie zapraszamy byłych i obecnych stypendystów programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez

fundacje, stowarzyszenia, firmy,
jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także
finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa.
Na zgłoszenia czekamy do
14 października 2016 r. do godziny 12:00.
Formularz karty zgłoszenia
jest dostępny do pobrania na
stronie www.mojestypendium.pl
W karcie zgłoszenia należy

podać link do zamieszczonego
w Internecie filmiku/fotokastu.
Szczegóły konkursu,
w tym kryteria oceny prac
można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie
www.mojestypendium.pl
Organizatorem Konkursu jest
Fundacja Dobra Sieć. Partnerem
Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
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Morskie klimaty

i żeglarskie szanty

na Kartoffelfeście
Festyn uliczny w Chałupkach
Chałupki » W pierwszą sobotę września mieszkańcy ulicy Powstańców Śląskich i Placu
Warszawskiego w Chałupkach
bawili się wspólnie podczas najprawdopodobniej pierwszego
w naszej gminie festynu ulicznego. Okazją było oddanie do użytku z końcem sierpnia, po gruntownym remoncie, tych dwóch
ulic. Pomysł zorganizowania festynu zrodził się spontanicznie,
jeszcze podczas trwania robót.
Idea spodobała się wszystkim
mieszkańcom, którzy bardzo
chętnie włączyli się w organizację imprezy. Festyn rozpoczął
się o 18.30 poświęceniem ulic
przez proboszcza parafii w Chałupkach, który udzielił również
wszystkim błogosławieństwa.
Następnie uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Później
była kawa i przyniesione przez
mieszkańców ciasta. Były również potrawy z grilla i pyszne sałatki. Potem były tańce i zabawa do późnych godzin nocnych.

i zorganizowanym przez DFK
w Bolesławiu zaangażowały się
także panie z KGW, przygotowując potrawy, a szczególnie pracochłonne, ręcznie tarte placki
ziemniaczane. Poza tym organizatorzy zawsze mogą liczyć na
pomoc wszystkich mieszkańców Bolesławia.
(tb)

Bolesław » Żeglarze, piraci, stare wygi morskie i szczury lądowe, stara łajba, tawerna
i beczka rumu – to wszystko na
Kartoffelfeście w Bolesławiu.
W ubiegłym roku impreza
przebiegała w stylu country
and western, jeszcze wcześniej
byli faceci w spódnicach, czyli
szkoccy dudziarze prosto z Monachium i Augsburga, w tym
W festynie wzięli udział nie tylko roku postanowiono pobujać się
obecni mieszkańcy Placu War- w rytmach żeglarskich szant.
Kto i kiedy odkrył, że bulwy
szawskiego i ulicy Powstańców
Śląskich, ale również ci, którzy ziemniaków są jadalne, tego domieszkali tutaj w przeszłości kładnie nie wiemy. Natomiast
oraz osoby starsze, które ze w Bolesławiu odkryli, że festyn,
względu na wiek czy chorobę którego bohaterem jest ziemrzadko kiedy wychodzą z domu. niak (lub jak kto woli kartofel,
W sumie na festynie bawiło się pyra, kobzol) to świetna okazja
około 80 osób. Impreza tak bar- do zabawy.
dzo się wszystkim podobała, że
W sobotę, 24 września, przed
już myślą o kolejnej.
Domem Wiejskim w Bolesła(RK) wiu ustawiono stoły i ławy, przy
których można było do woli degustować potrawy – jak nazwa
święta wskazuje – z ziemniaków.
Były chrupiące placki ziemniaczane, złociste frytki i kartoffelsalat. Nie zabrakło i innych apetycznych potraw oraz chłodzących i rozgrzewających napojów.
Oprócz degustacji potraw
z ziemniakiem w roli głównej,
na biesiadników czekało mnóstwo atrakcji. Wystąpiły przedszkolaki i dzieci ze szkoły, które
program artystyczny przedstawiły w języku polskim, angielskim i niemieckim. Całą imprezę zakończyła zabawa taneczna,
O oprawę muzyczną zadbał zespół "Bailar".
Przy festynie zaplanowanym

Jesienny Jarmark na granicy
Chałupki » Jesienny „Jarmark na granicy” już za nami.
Na starym przejściu granicznym Chałupki – Bogumin 25
września odbyła się impreza,
która ściąga pasjonatów starych przedmiotów z wielu regionów Polski i Czech. Pogada
dopisała, więc wystawców i kupujących oraz oglądających były tłumy.
Dobra, stara rzecz zawsze się
sprzeda – na jarmarku staroci

niż w mieszkaniach znajomych,
którzy przeważnie urządzają się
schematycznie.
Wśród wystawców byli także
można kupić unikalne okazy, ale mieszkańcy naszej gminy, któteż kurioza i najzwyczajniejsze rzy sprzedawali to, co od lat
pod słońcem graty. Te wszystkie zalegało niepotrzebne w sza„różne różności” i niezwykłości fach, a komuś może się jeszmogą niekonwencjonalnie ozdo- cze przydać. Ceny jak zwykle
bić mieszkanie, zupełnie inaczej kształtowały się na bardzo róż-

nym poziomie, i co najważniejsze – można się było targować.
Dla kupujących i sprzedających przedstawiciele organizacji społecznych w Chałupkach
przygotowali specjały lokalnej
kuchni, które cieszyły się sporym powodzeniem.
(tb)
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Jak przeżyć dzień
BEZ KOMPUTERA?
Chałupki » Dla wielu milionów ludzi na świecie byłby to
dzień wyjęty z życia. Bez facebooka, bez najświeższych wiadomości, bez ulubionych seriali i
gier, słowem – katastrofa!
W Chałupkach dorośli, młodzież i dzieci stwierdzili, że
chcieliby więcej czasu poświęcać rodzinie i bliskim w życiu
rzeczywistym, a nie wirtualnie,
w związku z czym rada sołecka
postanowiła zorganizować 10
września festyn rodzinny pod
hasłem „Dzień bez komputera”.
Inicjatywa miała na celu uświadomienie ludziom nie tego, co
dzięki komputerom zyskują, ale
raczej rzeczy, które mogą przez
nie przeoczyć lub stracić.
Jak więc przeżyć dzień bez
komputera? Potrzebna jest tylko kreatywność i otwartość.

Festyn rodzinny otwarł
mecz piłki nożnej żaków. Zmierzyły się ze sobą drużyny LKS
Chałupki i FK Bospor Bogumin. Mali piłkarze z Chałupek i Bogumina dawali z siebie wszystko. Pozytywnych

Uwaga na oszustów!

emocji na boisku i na trybunach nie brakowało do końca.
Przed meczem wykonano pamiątkowe zdjęcia, a po meczu
wszyscy zawodnicy zostali poczęstowani pizzą.
Były również różne konkursy,
gry i zabawy ruchowe - „emeryci dzieciom” - m.in. bieg z taczką
na czas i wyścigi w workach. Takie proste, zapomniane już dziś
zabawy, sprawiły dzieciom wiele
radości. Dla wszystkich uczestników konkursów były drobne
nagrody i upominki. Poza tym
do dyspozycji dzieciaków była

dmuchana zjeżdżalnia, z której
ochoczo korzystały.
Organizatorzy przygotowali
też dobrze zaopatrzony bufet.
Wieczorem natomiast bawili się
dorośli – odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych
godzin wieczornych.
Przy organizacji festyny
zgodnie pracowali: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich
oraz emeryci.
Festyn rodzinny „Dzień bez
komputera” został dofinansowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(tb)

Ostrzegamy przed naciągaczami nakłaniającymi do zakupu czujników tlenku węgla po
bardzo zawyżonych cenach.
W ostatnim czasie w naszym
regionie pojawili się oszuści,
którzy oferują detektory gazu
i czadu. Wykorzystują oni łatwowierność mieszkańców i sprzedają czujniki po znacznie zawyżonej cenie.
Sprzedaż tych towarów jest
dokonywana przez osoby, przedstawiające się jako przedstawiciele różnych firm, którzy podczas rozmów telefonicznych
wmawiają ludziom, że montaż
detektorów jest obowiązkowy.
Naciągacze straszą przy tym
karami od strażaków i inspekcji pracy, jeśli nie zamontujemy
tego czujnika. Do osób zdecydowanych na zakup urządzenia przyjeżdża kurier z umową
oferującą czujniki w cenie kilkakrotnie wyższej niż w sklepach.
Urządzenia te jednak można nabyć w wielu punktach sprzedaży detalicznej, z odpowiednim
certyfikatem i po cenach znacz-

Wystawa rolnicza

cję nowych technik pszczelarskich czy pokazy rzeźbiarskie.
Organizatorzy zapewnili
dojazd na miejsce oraz lokalne przekąski. Z zaproszenia
skorzystali liczni mieszkańcy
gminy Krzyżanowice, zarówno
dorośli jak i dzieci. Podczas otwarcia oraz zwiedzania wystawy obecny był wójt gminy Grzegorz Utracki oraz pracownicy
referatu rolnictwa i środków
pomocowych Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach. Należy dodać, że na wystawę zabytkowy
sprzęt rolniczy wypożyczył ze
swojej bogatej kolekcji pan Jenda Gonsior z Rudyszwałdu.
Wystawę zorganizowano
w ramach projektu pn. „Venkovské Trojhalí” współfinansowanego ze środków Eurona było popróbować różnych pejskiego Funduszu Rozwoju
przysmaków np. kiełbasy ze Regionalnego w ramach Prostrusia, swojskiego miodu, na- gramu Interreg V-A Republika
lewek i piw z lokalnych browa- Czeska – Polska.
(tb)
rów, a także zobaczyć prezenta-

w Trojhali Karolina w Ostrawie
Ostrawa » Stowarzyszenie
Trojhalí Karolina w partnerstwie
z Gminą Krzyżanowice i Gminą Hać w pierwszy wrześniowy
weekend (2-4.09.2016) zorganizowała wystawę zabytkowego i nowoczesnego sprzętu rolniczego
oraz żywego inwentarza.
Na wystawie nie tylko można było oglądać traktory, siewniki i żniwiarki, ale także wejść
do środka i usiąść za kierownicą. Żywy inwentarz zaprezentowano bardzo urozmaicony. Były kury, kaczki oraz inne
ptactwo domowe, gołębie różnych ras, a także króliki, kozy,
świnki. Zwierzaki można było
pogłaskać, oczywiście za zgodą
właściciela, co sprawiło ogromną frajdę dzieciakom, ale dorosłym także.
Wystawa odbyła się na terenie Trojhali Karolina w Ostrawójta Grzegorza Utrackiego wie. Organizatorzy zapewnili
oraz panie z Koła Gospodyń wiele atrakcji i zabaw dla dzieci
Wiejskich z Zabełkowa, które m.in.: rzut strzelbą do żyta, szuniosły koronę dożynkową. So- kanie igły w stogu siana, skołectwo Zabełków jest w tym ro- ki do siana, słomiany labirynt,
ku gospodarzem naszych gmin- sensacją był mecz piłki nożnej
nych dożynek.
Polska vs Czechy, rozegrany
(tb) przez kury.
Podczas zwiedzania moż-

Powiatowe święto plonów
Kornowac » Tegorocznym
gospodarzem dożynek powiatowych była gmina Kornowac. W niedzielę, 11 września,
po dziękczynnej Mszy świętej
w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Pogrzebieniu długi i kolorowy korowód ze żniwnymi

koronami wszystkich gmin wyruszył na boisko w Kornowacu.
Tu nastąpiło uroczyste przekazanie chleba, który przyjęli włodarze powiatu.
W uroczystościach uczestniczyła delegacja gminy Krzyżanowice reprezentowana przez

nie niższych niż proponowane
w rozmowach przez telefon.
Apelujemy o ostrożność oraz
rozwagę. Jeżeli mamy wątpliwości i podejrzenia co do osób
oferujących sprzedaż czujników,
bez wahania informujemy o tym
policję.
Aktualne przepisy prawne
wprawdzie nie zmuszają do
montażu czujników gazu i tlenku węgla, jednak ze względów
bezpieczeństwa instalacja tych
urządzeń jest jak najbardziej potrzebna i zalecana. Warto montować czujniki w mieszkaniach,
które są opalane piecem węglowym lub gazowym. Przydatne
są też tam, gdzie w piwnicach
znajduje się piec centralnego ogrzewania, a pion komina
przebiega przez mieszkanie. Takie urządzenia wykrywają stężenie tlenku węgla w powietrzu
i skutecznie alarmują o tym poprzez uruchomienie sygnału
dźwiękowego, dzięki czemu od
razu wiadomo, że coś niepokojącego się dzieje.
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Serdecznie zapraszamy
hodowców gołębi rasowych, ptaków egzotycznych,
drobiu ozdobnego oraz hodowców gryzoni
– królików, chomików, świnek morskich, myszek, szczurów,
szynszyli, do zaprezentowania swoich pupilów
podczas wystawy w Tworkowie.
Do udziału w wystawie zapraszamy dorosłych i dzieci.
Wśród wystawców zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

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 są
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.
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Zagrali o Puchar Sołtysa
Sztafeta upamiętniająca 333.
rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej

Bieńkowice » Sztafeta upamiętniająca 333. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i 1050. rocznicę Chrztu Polski dobiegła wieczorem 9 września do gminy
Krzyżanowice. Przy wjeździe do
Bieńkowic na biegaczy czekała
grupa młodzieży z opiekunami,
która przyłączyła się do sztafety i pobiegła razem do kuźni.
Tam przywitał biegaczy kowal
Jan Socha i gospodarz gminy
Grzegorz Utracki.
Przystanek w bieńkowickiej
kuźni, leżącej na trasie Szlaku
Husarii Polskiej, którym podążała sztafeta na Kahlenber,
ma wymiar symboliczny. Kuźnię
wybudował w 1702 roku Janek
Socha, żołnierz Jana III Sobieskiego. Kiedy wojska królewskie stanęły w drodze na Wiedeń na popas w okolicy Raciborza, młody Janek – kawal
spod Tarnowa – zakochał się

cjonuje do dziś i dziewiąte pokolenie kowali kuje w niej czasem
podkowy, ale najczęściej ozdobne bramy i ogrodzenia oraz artystyczne przedmioty. Jan Socha
i jego syn Robert, który przejął
po ojcu kuźnię, wykuli dla gości pamiątkową podkowę na
szczęście.
Sztafeta upamiętniająca 333.
rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej
i 1050. rocznicę Chrztu Polski rozpoczęła się 7 września
w Szczyrku a zakończyła 11
września na wzgórzu Kahlenberg pod Wiedniem, skąd w 1683
roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą
w bieńkowickiej pannie o imie- o Wiedeń z Turkami. W sztafeniu Ewa. Obiecał, że po wojnie cie wzięło udział 30 osób, które
wróci. Tak też uczynił – ożenił zmieniały się po drodze.
(tb)
się i założył kuźnię, która funk-

Roszków » W słoneczne popołudnie 4 września mieszkańcy Roszkowa licznie przybyli na
boisko by zobaczyć zmagania
sportowe. Na boisko wyszły
dwie drużyny: reprezentanci
sołectwa i reprezentanci OSP.
Sędzią spotkania był Józef Blokesz- emerytowany sędzia piłkarski.

Zawody były zacięte, drużyny bardzo zróżnicowane wiekowo. Determinacja zawodników
i świetnie przygotowana murawa boiska pielęgnowana przez
pana Andrzeja Blokesz, wspaniały doping kibiców, to wszystko
złożyło się na doskonałą zabawę.
Choć gra była zacięta wygrali zawodnicy Sołectwa, choć

w rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy OSP. Puchary
ufundował sołtys - Józef Staś.
Dziękujemy wszystkim
kibicom,organizatorom, DJ
Eugenowi za oprawę muzyczną spotkania, a zawodnikom
za sportową postawę i dobre
widowisko.
(MB)

Uwaga Beneficjenci Programu
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu!
W związku z wyborem nowego zarządcy gminnej sieci dostępowej oraz objęciem przez
niego faktycznego administrowania, informujemy wszystkich Beneficjentów Ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Krzyżanowice", iż
wszystkie problemy związane
z funkcjonowaniem gminnego
Internetu, sprzętu do jego odbioru oraz komputera należy
zgłaszać do przedsiębiorstwa
Ostog.NET J.Wałęga &
M.Musioł Spółka Jawna
z siedzibą:
ul. Bankowa 2,
47 - 400 Racibórz,
Kontakt z Biurem Obsługi
Klienta:
tel.: 32 777 43 21 wew. 1
e-mail: bok@ostrog.net
w godzinach:
poniedziałek - piątek:

od 8:00 do 18:00
sobota: od 9:00 do 13:00

tową. Z tego powodu, stary numer i adres e-mail kontaktowy
przestają obowiązywać.
Informujemy, że poprzedni
W niedługim czasie Urząd
zarządca sieci, RCI Sp. z o. o. Gminy roześle informacje w forz dniem 1 września przestał rea- mie aneksu do wszystkich Belizować zadania z zakresu admi- neficjentów Ostatecznych, bionistracji gminną siecią interne- rących udział w Projekcie.

Z WOLEJA
Już prawie półmetek rundy jesiennej sezonu 2016/2017.
Co zmieniło się w tabelach poszczególnych klas rozgrywkowych?
W klasie Okręgowej ŚlZPN
Katowice po siedmiu rozegranych kolejkach drużyna
ze stolicy naszej gminy LKS
Krzyżanowice z dorobkiem
13 punktów (bramki 15:8) zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Drugi nasz reprezentant w
tej klasie LKS Tworków, mający na swoim koncie 5 punktów (bramki 5:14) plasuje się
na czternastym miejscu.
W klasie A Podokręgu Racibórz jedenastka z LKS Chałupki ze zdobyczą 12 punktów

(bramki 21:13) usadowiła się
aktualnie na szóstym miejscu
w tabeli.
W klasie B Gr. I tegoż podokręgu po pięciu kolejkach miejsca w środku tabeli zajmują
dwie nasze drużyny. Miejsce
szóste LKS Owsiszcze punktów
9 (bramki 11:7), zaś LKS Bieńkowice miejsce siódme i 7 zdobytych punktów (bramki 15:9).
W klasie C najlepiej radzą
sobie rezerwy LKS Tworków,
zajmując miejsce trzecie i 10
zdobytych punktów (bramki 16:9), LKS Zabełków miejsce szóste, punktów 7 (bramki 11:8) oraz LKS Bolesław 1
punkt (bramki 10:19) i miejsce
dziesiąte.

Drużyny młodzieżowe
Juniorzy starsi A1 – LKS
Owsiszcze (4 mecze) punktów
9 (bramki 9:3) miejsce drugie.
Juniorzy młodsi B1 Gr. 2
– LKS Zabełków (5 meczów)
punktów 6 (bramki 12:13) miejsce trzecie.
Juniorzy młodsi B1 Gr. 3
– LKS Tworków (5 meczów)
punktów 15 (bramki 26:1) miejsce pierwsze.
Trampkarze C1 Gr. 1 – LKS
Krzyżanowice (4 mecze) punkt
1 (bramki 12:26) miejsce piąte.
Trampkarze młodsi III liga Racibórz-Rybnik – LKS
Tworków (6 meczów) punktów 16 (bramki 32:8) miejsce
pierwsze.
Młodzicy – LKS Krzyżanowice (5 meczów) punkty 2
(bramki 4:21) miejsce piąte.
Sytuacja z dnia 27.09.2016 r.
Jan Kubik
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509 317 498

REKLAMA

REKLAMA

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

ZAPRASZAMY!
REKLAMA

REKLAMA

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
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
Propozycja wrześniowa jest nieco urozmaicona. Trochę propozycji z literatury kryminalnej i trochę propozycji dla młodzieży i ich ważnych spraw. Tymi książkami chcemy zaprosić
młodych czytelników do świata problemów i przygód.

półki

JEŚLI TYLKO ZECHCĘ
- ELŻBIETA SAFARZYŃSKA

To raczej krótkie opowiadanie, mimo niewielkiej objętości naprawdę
chwyta za serce! Nie jest takie jak inne. To nie wygładzona historia
miłosna, kończąca się "I żyli długo i szczęśliwie". To smutna, ale dająca nadzieję historia o tym jak trudno być sobą i jak niewiele możemy wiedzieć o najlepszej przyjaciółce, własnym chłopaku czy nawet
najbliższej rodzinie. Lektura zachwyca prostotą i swojego rodzaju
pięknem. Jest przyjemną, łatwą, a jednocześnie zmuszającą do myślenia powieścią. Poza "Jeśli tylko zechcę" w książce jest jeszcze jedno, krótsze opowiadanie. Jest to historia o przyjaźni i miłości pewnej
16-letniej dziewczyny. Ta historia również jest ciekawa i pouczająca.

EWA, TOMEK, EDYTA …
- MARTYNA JACEWICZ

Bardzo poruszająca książka. Jest w niej kilka opowiadań o nastolatkach, a każde opowiada o innym problemie. O narkotykach, o uzależnieniach, o miłości, o ucieczkach z domu, problemach z rodzicami.
To cykl opowiadań, adresowany do młodych ludzi i nie tylko. Problemy nastolatków, ich radości i niepokoje, tęsknoty i wątpliwości.
Świat ludzi dorosłych, a w nim kształtująca się osobowość młodego
człowieka. Czego pragnie? Co może dać, a czego uporczywie poszukuje? Lektura tych opowiadań wzruszy, poruszy i wzbudzi refleksję
nad wzorami, modelami i priorytetami współczesnego młodego człowieka. Człowieka, często wołającego o pomoc, zrozumienie, wskazanie celu i drogi w życiu.

Myśl

Wszyscy chcą naszego dobra.
Nie dajcie go sobie zabrać.
Stanisław Jerzy Lec

Uśmiechnij się
Dziennikarz do marynarza: Dlaczego usunięto pana z łodzi podwodnej?
- Nie podobało im się, że jestem przyzwyczajony spać przy otwartym oknie.

sss
Cywil kłóci się z marynarzem: Wy nie tylko nie jesteście marynarką, ale nawet nie kamizelką wojenną... Wy tam nawet celnych rakiet nie macie!
- Jak to!!!? - oburza się marynarz.
- No macie typu woda-woda i woda-powietrze, a nie woda-okręt, woda-samolot...

sss
Morze, wieje lodowaty wiatr. Na pokładzie statku rozmawiają marynarze.
- Taki ziąb, a ty nie wkładasz nauszników?
- Nie noszę ich od czasu nieszczęśliwego wypadku.
- Jakiego wypadku?
- Kumpel zapraszał na wódkę, a ja nie słyszałem!

sss
Marynarz po powrocie z dalekiego rejsu pyta żonę:
- Co powiesz o tej małpce, którą przysłałem ci z Afryki?
- Jeżeli mam być szczera, to wole cielęcinę.

sss

NIM NADEJDZIE MRÓZ
- HENNING MANKELL

Kurt Wallander, detektyw z powieści Henninga Mankella, jest już zmęczony. Marzy o przejściu na emeryturę, kupnie domu nad morzem i spacerach z psem. W najnowszej książce szwedzkiego pisarza główną bohaterką jest córka Kurta, Linda.
Mija lato 2001 roku, Linda, ukończyła szkołę policyjną i wkrótce rozpocznie pracę w komisariacie w Ystad. Po powrocie do rodzinnego miasta zatrzymuje się u swego autorytarnego ojca, traktującego ją jak nastolatkę. Linda odnawia znajomość z przyjaciółkami szkolnymi, Zebrą
i Anną. Policja dostaje anonimowe zgłoszenie o płonących na jeziorze
łabędziach, a kilka dni później o spalonym cielaku. Niedługo potem Birgitta Medberg, badająca stare, zapomniane ścieżki w Skanii, nie wraca
do swego domu. Okazuje się, że została brutalnie zamordowana.

Kapitan Titanica wchodzi do sali balowej i oznajmia pasażerom: Mam dwie wiadomości
- dobrą i złą. Od której mam zacząć?
- Od złej.
- Za chwilę nasz statek zatonie.
- A ta dobra?
- Dostaniemy 11 Oskarów.

sss
Pijany marynarz leży w kałuży. Podchodzi do niego policjant: Proszę pana idziemy.
- Nie, nie!!! Ratujcie najpierw kobiety i dzieci!!!

OSACZONA
- TESS GERRITSEN

Winna! Taki zarzut usłyszała Miranda Wood, kiedy w jej sypialni znaleziono zakrwawione ciało byłego kochanka. Obok zwłok leżał nóż, którym
zadano ciosy. Dziwnym zbiegiem okoliczności ktoś anonimowo wpłaca
za nią sporą kaucję. Miranda musi udowodnić swoją niewinność, choć
wszystko świadzy przeciwko niej. Walcząc o dobre imię, odkrywa krok
po kroku mroczną sieć kłamstw, szantażu i korupcji. Ale jest ktoś, kto
zrobi wszystko, żeby prawda nie wyszła na jaw. Im bardziej Miranda
zbliża się do rozwiązania zagadki, w tym większym znajduje się niebezpieczeństwie. W końcu sama staje się celem mordercy. Jest to thriller
przeplatany wątkiem kryminalnym, bardzo dobry, trzyma w napięciu,
akcja zdecydowanie nabiera tempa.

STALKER
- LARS KEPLER

Kiedy do policyjnej skrzynki mailowej trafia krótki film przedstawiający kobietę w oknie, wszyscy uznają to za dziwny żart, ale już kilka dni
później nikomu nie jest do śmiechu. Kobieta z okna pada ofiarą brutalnego morderstwa, jakiego nie pamiętają nawet najbardziej doświadczeni śledczy. Po paru dniach sytuacja się powtarza. Ofiarę kolejnego
mordu znajduje jej mąż, który pod wpływem szoku sprząta miejsce
zbrodni, a żonę obmywa z krwi i układa do snu. Niewiele pamięta i nie
jest w stanie złożyć zeznań. Współpracujący z policją psychiatra Erik
Maria Bark postanawia wprowadzić go w stan hipnozy, żeby dotrzeć
do jego wspomnień. Hipnotyzer nie jest jednak gotowy na to, czego się
dowie. Teraz musi zacząć kłamać...
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
878

uczniów podjęło naukę 1 września w szkołach podstawowych i gimnazjach
w gminie Krzyżanowice

