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Do dziś pozostali razem…
Krzyżanowice » Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci…
Tak przed laty ślubowały sobie pary, które wspólną drogą idą
już pięćdziesiąt lat. Tej przysiędze pozostały wierne mimo wielu
przeciwności losu. Ich miłość i wierność zasługują na szacunek i są
godne naśladowania.
Czytaj dalej strona 2
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Do dziś pozostali razem…
Raz w roku pary obchodzące
złote gody spotykają się w sali
narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. W tym roku 25 par
obchodziło jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Przyznane przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie 6 października wręczył
wójt gminy Grzegorz Utracki
wraz z zastępcą kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Dorotą Dwulecki. Dostojni jubilaci
zostali uhonorowani medalami
i dyplomami oraz obdarowani
kwiatami i upominkami.
Po wzniesieniu symbolicznego toastu i gratulacjach goście
wysłuchali mini recitalu Sandry
Czuraj – utalentowanej wokalistki, uczennicy ZSO w Tworkowie.
Następnie po wspólnym obiedzie,
przy kawie i kołoczu jubilaci rozmawiając i żartując wspominali
początki swojej znajomości.
Złote Gody obchodziło w tym
roku 25 par małżeńskich za-

mieszkałych na terenie gminy
Krzyżanowice:
Helena i Herman Ćmok, Józefa i Werner Mosyrz z Bieńkowic,
Genowefa i Rudolf Lasak, Paulina i Alfred Modlich z Bolesławia, Emilia i Paweł Gilga, Helena
i Michał Podruczny, Mieczysława
i Władysław Stanasiuk, Krystyna
i i Berthold Szwan, Helena i Władysław Szymański z Chałupek,
Monika i Ryszard Bauer, Hildegarda i Rajmund Kramny, Angelika i Franciszek Latoń, Agnieszka
i Józef Moskwa, Zofia i Jan Psota
z Krzyżanowic, Adelajda i Bernard Latoń, Irena i Oskar Pawlik,
Hildegarda i Jan Wojtek z Nowej
Wioski, Anna i Franciszek Niedziela z Roszkowa, Ingrid i Zygfryd Pawełek, Krystyna i Jerzy
Zdrzałek z Rudyszwałdu, Anna
i Jerzy Kuczera, Maria i Józef
Prochaska, Agnieszka i Emil Zabrzański z Tworkowa, Agnieszka
i Rudolf Drobny, Urszula i Fryc
Kimmel z Zabełkowa.
(tb)

Helena i Władysław Szymański z Chałupek

Krystyna i i Berthold Szwan z Chałupek

Hildegarda i Rajmund (†) Kramny z Krzyżanowic

Emilia i Paweł Gilga z Chałupek

Paulina i Alfred Modlich z Bolesławia

Helena i Herman Ćmok z Bieńkowic

Anna i Franciszek Niedziela z Roszkowa

Mieczysława i Władysław Stanasiuk z Chałupek

Anna i Jerzy Kuczera z Tworkowa

Helena i Michał Podruczny z Chałupek

Genowefa i Rudolf Lasak z Bolesławia
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Urszula i Fryc Kimmel z Zabełkowa

Zofia i Jan Psota z Krzyżanowic

Krystyna i Jerzy Zdrzałek z Rudyszwałdu

Monika i Ryszard Bauer z Krzyżanowic

Adelajda i Bernard Latoń z Nowej Wioski

Maria i Józef Prochaska z Tworkowa

Angelika i Franciszek Latoń z Krzyżanowic

Irena i Oskar Pawlik z Nowej Wioski

Agnieszka i Emil Zabrzański z Tworkowa

Ingrid i Zygfryd Pawełek z Rudyszwałdu

Hildegarda i Jan Wojtek z Nowej Wioski

Agnieszka i Rudolf Drobny z Zabełkowa
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KRÓTKO
1 października
Na zlot pojazdów w Zabełkowie, kończący sezon motorowy,
zjechało kilkadziesiąt zabytkowych
pojazdów. Puchary dla zwycięzców
w konkurencjach sprawnościowych wręczyli sołtys Marian Studnic, zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda.
Sezon wodniacki na pograniczu oficjalnie dobiegł końca. Z udziałem sekretarz gminy Małgorzaty Krzemien
i przedstawicieli miasta Bogumin,
odbyło się symboliczne zamknięcie
Meandrów Odry.
4 października
Wójt gminy Krzyżanowice spotkał się z przedstawicielami gminnego zarządu OSP. Omówiono
bieżące sprawy ochotniczych straży
pożarnych działających na terenie
gminy Krzyżanowice.
5 października
W Wałbrzychu odbyły się Komitet
Monitorujący i Wydarzenie Roczne
Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska oraz Polsko-Czeska Giełda Partnerstw. W szeregu spotkań wzięło udział ponad
200 uczestników z Polski i Czech,
w tym wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Gminę Krzyżanowice reprezentowali: zastępca wójta Grzegorz
Swoboda i pracownik UG ds. pozyskiwania środków pomocowych.
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OSUWISKO

W maju bieżącego roku, po
otrzymaniu promesy z budżetu
państwa, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót, którym po przeprowadzeniu postępowań przetargowych została firma Ekoland z Zabełkowa.
Osuwisko znajduje się
w centrum Krzyżanowic, w pobliżu kościoła, na stoku doliny
przepływającego tam potoku.
Osuwisko zagraża budynkom
mieszkalno-gospodarczym
znajdującym się w strefie jego
oddziaływania. Wzdłuż skarpy
przebiega chodnik z płyt betoKrzyżanowice » Trwają projektowo-budowlana, sfinan- nowych, który jest także uszkoprace zabezpieczające osuwi- sowana ze środków przyzna- dzony. Część ziemi ze skarpy
sko ziemne w Krzyżanowicach. nych przez Ministerstwo Admi- zsuwała się na drogę dojazdoNa to zadanie gmina otrzymała nistracji i Cyfryzacji w ramach wą do posesji.
W celu stabilizacji osuwiska
w tym roku promesę w wysoko- podziału środków na usuwanie
ści 450.000,00 zł. Koszt całej in- skutków klęski żywiołowych. zaprojektowano konstrukcję
westycji to 527.596,63 zł.
Była to kwota 45.000,00 zł.
oporową służącą zabezpieczeOsuwisko powstało po intensywnych opadach atmosferycznych w lipcu 2010 roku, a ponownie uaktywniło się w 2012 roku.
Do realizacji zadania samorząd
przygotowywał się przez kilka
lat. W tym czasie przeprowadzono badania geologiczne i opracowana została dokumentacja

W KRZYŻANOWICACH

zabezpieczone

Gminę odwiedzili przedstawiciele
czeskiej gminy Śmiłowice w ramach
utrzymania trwałości wspólnego
projektu „Lato w Krzyżanowicach,
zima w Śmiłowicach”. Rozegrano
mecz piłki nożnej i turniej kręgli.
9 października
Wójt gminy wraz z zastępca uczestniczyli w Dniu Kultury Niemieckiej
w Pietrowicach Wielkich, zorganizowanym przez koła DFK gminy
Krzyżanowice i zarząd powiatowy
TSKN województwa śląskiego.
10 października
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.
11 października
W Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Raciborzu odbyła się
inauguracja roku akademickiego.
W uroczystości uczestniczył zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda.
11 – 15 października
Wójt gminy Krzyżanowice wraz
z delegacją Urzędu Marszałkowskiego – oddział w Bielsku-Białej przebywał z wizytą w Szkocji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Ze względu na uszkodzenia
chodnika, znajdującego się na
koronie skarpy, rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano nową podbudowę i nową
nawierzchnię. Całkowita długość chodnika wynosi ponad
127 metrów.
Zaprojektowano nowy odcinek drogi (sięgacz ul. Kościelnej) o długości ponad 51 metrów i szerokości pasa 5,5 m
z lewostronnym pasem postojowym o szerokości 2,5 m oraz
zjazd do posesji.
(tb)

Przebudowa ul. Polnej
w Bolesławiu – Promesa Ministra

6 października
Przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył
jubilatom wójt gminy Grzegorz
Utracki wraz z zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dorotą Dwulecki.
7 października
W Katowicach wójt gminy spotkał
się z dyrektorem PKP ds. nieruchomości w sprawie budynku dworca
PKP w Chałupkach oraz działki przy
dworcu PKP.

niu przed osunięciem mas gruntu. Konstrukcję stanowi mur
oporowy posadowiony na palach żelbetowych. Wzdłuż konstrukcji oporowej wprowadzono odwodnienie powierzchniowe w postaci korytka, z którego
woda odprowadzana jest do istniejącej studzienki kanalizacyjnej. Ziemia pochodząca z wykopów została wykorzystana do
zasypania za ścianą oporową.
Część skarpy zabezpieczono
gazonami posadowionymi na
fundamencie żelbetowym, palisadą żelbetową oraz geokratą
komórkową.

Gmina Krzyżanowice uzyskała promesę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
na przebudowę ul. Polnej w Bolesławiu w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych.
Wartość inwestycji wynosi około 200.000 zł, natomiast
wysokość dofinansowania to
172.000 zł, nie więcej niż 80%
wartości zadania po udzieleniu

zamówienia publicznego.
W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni na długości
210m oraz nowa nawierzchnia
zjazdów, zabudowane zostaną
nowe krawężniki, wyremontuje
się rowy oraz fragment kanalizacji deszczowej.
Do przetargu nieograniczonego złożone zostały 2 oferty

i czeskim sąsiadom. Grzegorz
Swoboda podkreślił, że wszystkie działania władz samorządowych gminy Krzyżanowice
ukierunkowane są na poprawę
jakości życia jej mieszkańców,
dlatego ważne jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, ponieważ przekłada się na rozwój
lokalnej społeczności.
Gmina Krzyżanowice pre-

zentowana była także na stanowisku wystawienniczym, gdzie
informacji udzielali pracownicy
Urzędu Gminy.
Celem pierwszej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju
było zacieśnianie efektywnej
współpracy pomiędzy nauką,
biznesem i samorządem oraz
nawiązanie perspektywicznych
relacji biznesowych. Uczestniczyło w nim 500 osób. Przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego, władze uczelni
wyższych, instytutów badawczych oraz zarządy innowacyjnych przedsiębiorstw wzięły
udział w branżowych dyskusjach, konferencjach, sesjach
i debatach, na których dyskutowano również o efektywnym
wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej oraz dzielono się doświadczeniami.
(tb)

Forum Inteligentnego Rozwoju
Gmina Krzyżanowice została laureatem „Polskiej Nagrody
Inteligentnego Rozwoju 2016”
za „zrównoważony rozwój gospodarczy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy”
oraz za „stwarzanie przyjaznych i atrakcyjnych warunków do inwestowania”.
Nagrodę dla naszego samorządu odebrał, w imieniu wójta
gminy Krzyżanowice, zastępca
wójta Grzegorz Swoboda podczas uroczystej gali na Forum
Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się 21 października
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa.
Na tym ogólnopolskim wydarzeniu gminę Krzyżanowice reprezentowała 11-osobowa grupa, skład której stanowili sołtysi,
radni oraz pracownicy Urzędu
Gminy odpowiedzialni za pozyskiwanie środków pomocowych

i promocję.
Uczestnicy Forum wzięli
udział w wielu branżowych panelach dyskusyjnych, szkoleniach, prezentacjach. Podczas
debaty „Grunty pod inwestycje
– oferta samorządów dla inwestorów”, poświęconej innowacyjnej gospodarce oraz zrównoważonemu rozwojowi, zastępca wójta Grzegorz Swoboda zaprezentował walory gminy
Krzyżanowice ważne dla potencjalnych inwestorów polskich
i zagranicznych. Niewątpliwym
atutem jest strategiczne położenie na pograniczu, gdzie zbiegają się główne arterie komunikacyjne – drogowe i kolejowe.
Na atrakcyjność gminy wpływa
sąsiedztwo dużych ośrodków
przemysłowych w Polsce i Czechach. Gmina posiada tereny
inwestycyjne nadające się pod
zabudowę gospodarczą i przemysłową. Samorząd stwarza

dogodne warunki dla przedsiębiorców i wspiera ich, stosując m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób
rozpoczynających działalność
gospodarczą. Od trzech lat realizowany jest projekty Start Up,
promujący przedsiębiorczość
wśród młodzieży. Zastępca wójta gminy wspomniał także o inwestycjach infrastrukturalnych,
na które gmina pozyskała środki zewnętrzne, krajowe i unijne. Warte uwagi są również inwestycje w infrastrukturze rekreacyjnej, a do tej zalicza się
boiska wielofunkcyjne, ścieżki
i trasy rowerowe, które umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu mieszkańcom naszej
gminy oraz gmin ościennych
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Sesja Rady Gminy
Drogi transportu rolnego
Na ostatniej sesji radni
omawiali sieć dróg transportu rolnego na terenie gminy
Krzyżanowice. Temat obszernie omówił Wolfgang Kroczek
– kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.
Duży areał dobrej jakości
użytków rolnych powoduje, że
sieć dróg dojazdowych do pól
na terenie gminy Krzyżanowice
jest mocno rozbudowana. Na terenie naszej gminy znajduje się
prawie 150 km dróg transportu
rolnego. Pomimo, że jest to V kategoria w rolniczej gminie jaką
jest gmina Krzyżanowice drogi
te stanowią ważny element komunalnej infrastruktury.
Na przełomie wieków XX
i XXI i w latach 2005 – 2009 remonty dróg transportu rolnego
polegały na naprawie istniejącej
żużlowej nawierzchni. Wydatki
bieżące nie przekraczały 40.000
zł rocznie, przy wykonaniu średnio 12-15 km. Wyjątek stanowi
wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze granicznej pomiędzy Krzyżanowicami a Tworkowem tzw. droga „Warszawska”.
Latem 2010 roku nastąpiła
powódź, która w wielu miejscach uszkodziła nawierzchnie dróg polnych. Ponieważ na
remonty dróg polnych nie przysługuje dofinansowanie, dlatego gmina wykonała naprawy
z własnego budżetu. W 2010
roku uzyskano dofinansowanie
w wysokości 883.300 zł z Narodowego Fundusz Przebudowy
Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówka”) oraz 600.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano nawierzchnię asfaltową
na odcinku 4,5 km na Urbanek
na łączną wartość 1.785.430 zł.
Ogółem w 2010 roku wydano
1.916.155 zł i wyremontowano
ponad 34,5 km dróg polnych.
W latach 2011 – 2016 sukcesywnie przeprowadzano remonty dróg transportu rolnego
z budżetu gminy, a na na wie-

le zadań inwestycyjnych pozyskano środki z FOGR Urzędu
Marszałkowskiego oraz POWT
(Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej).
W 2011roku wykonano nawierzchnię asfaltową ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce, nawierzchnię betonową drogi na
meandrach Chałupki-Zabełków.
W tym roku wydano 1.637.834
zł (1.139.846 zł dofinansowania)
i wyremontowano ponad 26 km
dróg polnych.
W 2012 roku wykonano nawierzchnię asfaltową ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie. Ogółem wydano 381.403 zł (75.914 zł
dofinansowania) i wyremontowano ponad 24 km dróg polnych.
W 2013 roku wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Dolnej w Zabełkowie. Ogółem wydano 595.305 zł (192.600 zł dofinansowania) i wyremontowano
ponad 25 km dróg polnych.
W 2014 roku wykonano nawierzchnię asfaltową Hajkowiec w Tworkowie, nawierzchnię asfaltową „Hacka cesta”
w Krzyżanowicach. Ogółem
wydano 1.525.387 zł (933.565 zł
dofinansowania) i wyremontowano ponad 18 km dróg polnych.
W 2015 roku wykonano nawierzchnię asfaltową drogi za
cmentarzem w Krzyżanowicach. Ogółem wydano 621.878
zł (272.440 zł dofinansowania)
i wyremontowano ponad 19 km
dróg polnych.
W bieżącym roku na remonty
bieżące wydano 19.734 zł i wyremontowano ponad 15 km dróg
polnych. W tym roku planowana
była modernizacja drogi łączącej Rudyszwałd z Roszkowem,
odcinek 1,5 km. Ze względu na
znacznie ograniczone środki Urzędu Marszałkowskiego
oraz wysoki współczynnik dochodu gminy, Zarząd Województwa nie przyznał dotacji w tym
roku i przesunął dofinansowanie na następny rok.
Ogółem w latach 2011-2016
wydano na remont dróg trans-

portu rolnego (wydatki inwestycyjne i bieżące) kwotę 4.781.541
zł i wyremontowano ponad 130
km dróg. Na zadania te uzyskano dofinansowania w ogólnej
kwocie 2.614.365 zł.
Działania związane z poprawą stanu dróg transportu rolnego w głównej mierze mają
zapewnić rolnikom bezpieczny dojazdu do pól. Jednocześnie drogi polne można wykorzystać w celach turystycznych
jako ścieżki rowerowe, co nie
koliduje z ich podstawową funkcją. Tym bardziej, że na budowę
ścieżek rowerowych można uzyskać środki unijne. Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy udało się
na ten cel uzyskać dofinansowanie, a efekty są już teraz widoczne. Wiele dróg transportu
rolnego uzyskało nawierzchnię
asfaltową i stanowi dojazd do
pól, a jednocześnie jest miejscem spacerów czy przejażdżek
rowerowych mieszkańców naszej gminy oraz turystów i miłośników sportu z okolicznych
gmin polskich i czeskich.
Większość dróg jest o nawierzchni szutrowej bądź też
żużlowej. Niewielki procent
dróg - tych rzadko uczęszczanych - posiada nawierzchnię
trawiastą. Coraz więcej dróg
w szczególności o charakterze
strategicznym bądź też tych,
przy których znajdują się budynki posiada już nawierzchnię asfaltową. Ogółem dróg
o nawierzchni asfaltowej i betonowej na terenie gminy jest
32,6 km co stanowi prawie 22%
ogólnej długości dróg transportu rolnego.
Od kilku lat pracownicy
Urzędu Gminy prowadzą wśród
rolników intensywną kampanię propagującą proces scalania gruntów rolnych. Do tej pory
rolnicy nie wykazywali zainteresowania tym tematem, skutkiem czego nie zostały wykorzystane możliwości modernizacji dróg transportu rolnego

Drugiemu Człowiekowi
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice realizuje projekt „Drugiemu Człowiekowi”
w partnerstwie z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Ośrodkami Pomocy Społecznej
z terenu powiatu raciborskiego.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem, a także w różnego rodzaju warsztatach. Był to m.in.
trening umiejętności społecznych, grupowe zajęcia z trenerem – nauka poszukiwania pracy z uwzględnieniem lokalnego

rynku pracy, twórcze rozwiązywanie problemów, profilaktyka
zachowań ryzykownych i promocja zdrowia. Dalsze działania
będą obejmowały organizację
kursów zawodowych dla uczestników, mających na celu zmianę
lub nabycie nowych kwalifikacji
zawodowych.
Projekt realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Jednocześnie już teraz zapraszamy do udziału w projek-

cie w 2017 r. Uczestnikiem może zostać osoba korzystająca
ze wsparcia OPS Krzyżanowice, będąca jednocześnie osobą
w wieku aktywności zawodowej.
Chętnych zapraszamy do
kontaktowania się ze swoimi
pracownikami socjalnymi celem uzyskania szczegółowych
informacji, osobiście lub pod
numerem telefonu 32 419 63 00.
Nabór zgłoszeń potrwa od
02.01.2017 r. – 28.02.2017 r.
Info: OPS Krzyżanowice

ze środków unijnych, w ramach
prac poscaleniowych.
Apele i częste spotkania jakie prowadził Urząd Gminy zaowocowały tym, że właściciele gruntów w Krzyżanowicach
i Roszkowie podpisali wnioski
i na dzień dzisiejszy oczekujemy na rozpoczęcie prac scaleniowych i poscaleniowych, które planuje się rozpocząć na terenie sołectwa Krzyżanowice
w IV kwartale br. Dla Krzyżanowic na całość zadania pozyskano ponad 5.000.000 zł, z czego prawie 3.000.000 zł zostanie
wykorzystane na modernizację
ponad 12 km dróg w sołectwie.
Z kolei w sołectwie Roszków
prace planuje się rozpocząć w II
połowie 2017 r. Pozyskana na to
sołectwo kwota dofinansowania
to prawie 5.000.000 zł, z tego na
modernizację dróg polnych wyasygnowano 2.700.000 zł, w wyniku czego zmodernizowanych
zostanie ponad 6 km dróg. Zadania te w 100% realizowane
będą ze środków zewnętrznych.
Udało się złożyć kolejne
wnioski na scalanie gruntów
w sołectwach: Tworków, Owsiszcze i Nowa Wioska. Obecnnie
opracowywane są założenia
scaleniowe, które określają między innymi zakres prac poscaleniowych. W ramach tych prac
przewidziana jest modernizacja
nawierzchni dróg transportu
rolnego na długości ponad 23
km, z tego: w Tworkowie – 14,89
km, Owsiszczach – 5,63 km i Nowej Wiosce – 2,49 km.
W ostatnich latach wzrosło

zainteresowanie gmin scalaniem gruntów i dzisiaj trudno
określić kiedy nastąpi realizacja
tych prac, ponieważ ilość środków unijnych przekazanych na
scalania dla województwa śląskiego jest już praktycznie rozdysponowana. Nie wiadomo też
czy środki zostaną zwiększone,
czy też trzeba będzie czekać na
kolejne rozdanie. Gmina Krzyżanowice jest przygotowana,
mając gotowe założenia i w momencie pojawienia się środków
będzie mogła złożyć wnioski na
te trzy nasze sołectwa.
Podsumowując Wofgang
Kroczek stwierdził, że drogi
transportu rolnego na terenie
gminy Krzyżanowice są w stanie dobrym i bardzo dobrym.
Nawierzchnie dostosowywane
są do potrzeb sprzętu jakim poruszają się rolnicy. Na bieżąco
prowadzone są niezbędne prace mające na celu zapewnienie
bezpiecznego dojazdu do pól na
pozostałych drogach.
W ostatnich kilku latach nastąpiła znacząca intensyfikacja prac modernizacyjnych. Na
modernizację pozyskano wiele
środków zewnętrznych z różnych źródeł, krajowych i unijnych. W dalszym ciągu pracownicy zajmujący się pozyskiwaniem środków zewnętrznych
monitorują możliwości dofinansowania tego typu inwestycji
i podejmują próby mające na
celu uzyskanie stosownego dofinansowania.
(tb)

AKCJA ZIMA
2016/2017

Informujemy, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych
w sezonie 2016/2017 odśnieżaniem i likwidacją śliskości jezdni
na terenie gminy Krzyżanowice zajmują się następujące firmy:
• W części I w sołectwach Bieńkowice, Bolesław, Tworków:
PRD Mateusz Kühn Krzyżanowice tel. 32 419 51 20, 603 885 412
• W części II w sołectwach Krzyżanowice, Nowa Wioska,
Owsiszcze, Roszków:
PRD Mateusz Kühn Krzyżanowice tel. 32 419 51 20, 603 885 412
• W części III w sołectwach Chałupki, Rudyszwałd, Zabełków:
ZU Dawid Studnic Zabełków, tel. 32 419 60 32, tel. 603 676 919

Wszelkie informacje i uwagi w zakresie Akcji Zima
przyjmują sołtysi poszczególnych wsi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieńkowice – sołtys Roman Herber tel. 603 176 513
Bolesław – sołtys Bertold Fichna tel.785 183 917
Chałupki – sołtys Ryszard Chrobok tel. 605 050 302
Krzyżanowice – sołtys Hubert Fichna tel. 511 154 285
Nowa Wioska – sołtys Michał Krzykała tel.697 663 235
Owsiszcze – sołtys Piotr Minkina tel. 604 729 575
Roszków – sołtys Józef Staś tel. 665 993 125
Rudyszwałd – sołtys Paweł Nawrat tel. 785 618 429
Tworków – sołtys Andrzej Bulenda tel. 692 753 998
Zabełków – sołtys Marian Studnic tel.601 084 501
oraz Urząd Gminy – Referat Gospodarki Przestrzennej,
tel. 32 419 40 50 w. 123

W czasie prowadzenia odśnieżania prosi się nie parkować
samochodów na drogach, szczególnie wąskich.

KRÓTKO
12 października
Zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda i dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek wzięli udział w jubileuszu
50-lecia KGW Bieńkowice.
13 października
Zastępca wójta gminy wziął udział w uroczystości 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Hluczyńskich,
które odbyło się w czeskim Beneszowie.
14 października
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda wziął udział w uroczystej
akademii w ZSO w Tworkowie, sekretarz gminy Małgorzata Krzemien
uczestniczyła w akademii w ZSO
w Bieńkowicach.
15 października
W sali narad Urzędu Gminy odbył
się inauguracyjny wykład kolejnej
edycji Krzyżanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego. W uroczystej inauguracji uczestniczyły: sekretarz
gminy Małgorzata Krzemien i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.
W Pietrowicach Wielkich odbył się
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
w którym uczestniczył zastępca wójta gminy oraz władze jednostek OSP
z terenu gminy Krzyżanowice.
18 października
Wójt gminy Grzegorz Utracki odwiedził pracowników Ośrodka
Zdrowia i Pogotowia Ratunkowego
w Krzyżanowicach, składając życzenia z okazji Dnia Służby Zdrowia. W
tym dniu wójt odwiedził także pracowników placówki pocztowej z
okazji Światowego Dnia Poczty.
19 października
Podczas uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w Centrum
Kultury w Tworkowie wójt gminy
wręczył nagrody dyrektorom
placówek oświatowych, wyróżniającym się pracą dydaktyczną i wychowawczą.
20 października
W Raciborzu odbyła się konferencja dotycząca Odnawialnych Źródeł
Energii. Zgromadziła zarówno przedstawicieli władz samorządowych
jak i przedsiębiorców oraz naukowców. W konferencji uczestniczył wójt
gminy Grzegorz Utracki.
21 października
Delegacja władz samorządowych
i pracowników Urzędu Gminy
reprezentowała gminę Krzyżanowice na Forum Inteligentnego Rozwoju,
które odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce
koło Rzeszowa.
24 października
Wójt gminy uczestniczył w Konwencie Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów, który odbył się w Suminie, gmina Lyski. Głównym tematem
były zmiany w oświacie oraz zmiany
w prawie wodnym.
25 października
Wójt gminy spotkał się z wicestarostą wodzisławskim w sprawie
przedłużenia linii autobusowej z
Chałupek do Wodzisławia.
W Kuźni Raciborskiej odbyło się
wyjazdowe posiedzenie Sejmowej
Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
W spotkaniu uczestniczył wójt gminy
Grzegorz Utracki.
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GMINNA INAUGURACJA

Urszula Prochaska-Burek

Roku Kulturalnego
Tworków » Podczas inauguracji nowego roku kulturalnego, która odbyła się w sali
widowiskowej tworkowskiego Centrum Kultury 30 września, wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki wręczył doroczną nagrodę w dziedzinie
kultury. Otrzymała ją pani Urszula Prochaska-Burek – autorka publikacji „Bolesław, wieś
na polsko-czeskim pograniczu”.
Uroczysta Inauguracja Gminnego Roku Kulturalnego zgromadziła przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych,

przedstawicieli kultury, radnych,
władze gminy oraz mieszkańców.
Uroczystość była okazją do
podsumowania minionego roku,
przypomniano najważniejsze
wydarzenia kulturalne, przeglądy i spotkania – zarówno te o zasięgu wiejskim i gminnym, jak
również i międzynarodowym.
Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Daria Wieczorek podziękowała w serdecznych słowach wszystkim animatorom
i uczestnikom życia kulturalnego, za zaangażowanie i aktywną

współpracę na rzecz szeroko
rozumianej kultury. Zaznaczyła
że kultura, wspomagana przez
gminne instytucje, jest tworzona przez naszych mieszkańców.
Po uroczystej gali był znakomity koncert tria skrzypcowego
Appassionato, które tworzą siostry Wiktoria i Marta Linek oraz
Paulina Świerczek. Dziewczęta
koncertują w Polsce i Europie,
wzięły udział w polsatowskim
programie „SuperDzieciak”, docierając do półfinału.

Muzyczne show w mistrzowskim i brawurowym wykonaniu
piętnastoletnich dziewcząt porwało publiczność, która nagrodziła trio gorącymi owacjami.
(tb)

Najmłodsi studenci gminy Krzyżanowice

ZAINAUGUROWALI ROK AKADEMICKI
Krzyżanowice » W sobotę
15 października ruszył Krzyżanowicki Uniwersytet Dziecięcy
przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Najmłodsi studenci gminy Krzyżanowice (najpierw grupa uczniów szkół podstawowych, później przedszkolaki) złożyli ślubowanie, zostali
pasowani na studentów przez
prodziekana WSH dr Mariusza
Lekstona oraz odebrali indeksy.
W uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2016/2017, który
odbył się w sali narad Urzędu
Gminy, wzięły udział sekretarz
gminy Małgorzata Krzemien
i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.

Wykład inauguracyjny pt.
„Kolory Francji (Les couleurs de la France)”, otwierający
cykl uniwersyteckich wykładów,
wygłosił dr Grzegorz Markowski. Młodzi studenci zaznajomili się z podstawowymi informacjami o Francji, poznali zamki
nad Loarą i charakterystyczne
budowle Paryża, poznali także
podstawowe zwroty w języku
francuskim.
Wykładom przysłuchiwali
się dorośli, którzy towarzyszyli swoim pociechom podczas
pierwszych zajęć.
(tb)

Pasja, chęć działania, potrzeba zachowania od zapomnienia historii, obyczajów, obrzędów, lokalnych ciekawostek oraz
gwary. Wewnętrzny przymus do dzielenia się swoją wiedzą,
a wreszcie bezwarunkowa miłość do małej ojczyzny, którą jest
Bolesław, to niektóre z przymiotów charakteryzujących panią
Urszulę Prochaska-Burek.
Z Bolesławiem pani Urszula związała całe swoje życie osobiste i zawodowe. Tej miejscowości laureatka poświęciła również swój czas wolny, który w dużej mierze, przeznaczyła na
poszukiwanie, zbieranie, opracowanie rozmaitych informacji
na temat rodzinnej miejscowości.
Dzięki ogromnej pracy pani Urszula Prochaska-Burek może cieszyć się znacznym dorobkiem.
W ostatnich latach laureatka: przygotowała folder i pocztówki z zabytkowymi obiektami Bolesławia (2005 rok); przygotowała i opracowała gazetkę jubileuszową na 130-lecie kościoła
w Bolesławiu; opracowała zarys historyczny powstania parafii
w Bolesławiu z okazji 100-lecia przybycia do parafii pierwszego proboszcza oraz krótkich biografii osób zaangażowanych
w jej tworzenie; udzielała wywiadów mediom, które były żywo
zainteresowane lokalną kulturą, tradycjami i gwarą; udostępniła nagrania tekstów w dialekcie laskim dla Górnośląskiego
Parku Etnograficznego w Chorzowie; gromadzi i archiwizuje
materiały, ciekawostki, zdjęcia dotyczące historii lokalnej i tradycji; współtworzyła i współpracowała przy organizacji takich
działań jak „Wieczór wspomnień” czy konkursu „Najpiękniejsza Wieś Województwa Śląskiego”.
Największym osiągnięciem jest opracowanie i wydanie
przez panią Urszulę publikacji pt. „Bolesław, wieś na polsko
– czeskim pograniczu”. Książka została wydana w 2012 roku.
Składa się ośmiu rozdziałów traktujących m.in. o zabytkach,
szczególnych postaciach związanych z Bolesławiem, organizacjach społecznych, dziejach miejscowej parafii, lokalnych
tradycjach i pobożności.
Pani Urszula jest też autorką tekstów gwarowych również
humorystycznych, które są prezentowane podczas konkursów gwary, a w swojej szufladzie zgromadziła materiały do
kolejnej publikacji.

Sponsor Krzyżanowickiego Uniwersytetu
Dziecięcego GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla
polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniej- kości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizoszymi gazociągami w Polsce. Obecnie Spółka
wanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota
rozpoczyna realizację kluczowego projektu in- regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą
westycyjnego jakim jest Interkonektor Polska- można przeznaczyć na potrzeby społeczności
-Czechy, w ramach którego powstanie gazo- lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są
ciąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 54 km
prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych
i średnicy 1000 mm, tłocznia gazu w Kędzie- technologii i systemów zabezpieczeń oraz z porzynie-Koźlu oraz stacja pomiarowa na terenie
szanowaniem środowiska naturalnego i praw
gminy Krzyżanowice. Trasa gazociągu będzie
wszystkich interesariuszy.
przebiegała przez teren województwa opol- Ponadto Interkonektor Polska-Czechy będzie
skiego w gminach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa
stanowił ważny element gazowego Korytarza
i Cisek oraz województwa śląskiego w gminach
Północ-Południe. W październiku 2013 roku
Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzano- Komisja Europejska przyznała inwestycji stawice i Krzyżanowice.
tus „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”(PCelem inwestycji jest stworzenie dwukierun- CI), natomiast w maju 2015 roku Interkonekkowego połączenia przesyłowego pomiędzy
tor Polska – Czechy otrzymał dofinansowanie
Polską i Czechami, które umożliwi kształto- unijne w zakresie prac projektowych w ramach
wanie konkurencyjnego rynku gazu w Europie
instrumentu finansowego „Łącząc Europę”(CEF
Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projekto- - Connecting Europe Facility)
wana inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24
Więcej informacji o inwestycji oraz znaczeniu
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
statusu PCI znajduje się zakładce oraz w broterminalu regazyfikacyjnego skroplonego ga- szurze poświęconej projektom PCI, które są
zu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specu- dostępne na stronie internetowej GAZ-SYSTEM
stawą”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz S.A. (http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/
z późniejszymi zmianami.
projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-comGminy, na terenie których będzie zlokalizowany
mon-interest/).
gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finanso- Szczegółowe informacje na temat Sponsora
we w postaci odprowadzanego corocznie przez Głównego dostępne są na stronie internetowej
inwestora podatku od nieruchomości w wyso- http://www.gaz-system.pl
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Dzień Kultury Niemieckiej

Panie z KGW świętowały jubileusz
Bieńkowice » Doczekać 50.
lat istnienia koła, którego działalności opiera się na społecznej
pracy jego członkiń, to wielki
sukces. To lata historii i wydarzenia, które jednoczą całe pokolenia. To lata radości, ale również trosk czy trudów...
W środę, 12 października,
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bieńkowicach świętowały jubileusz 50-lecia swojej
działalności. Jak przystało na
tradycje i obyczaje w pierwszej
kolejności członkinie koła dziękowały Bogu Ojcu za minione
lata działalności podczas Mszy
świętej sprawowanej przez ks.
proboszcza Krystiana Giemzę.
Kapłan składając życzenia gospodyniom podkreślił ich bezinteresowne zaangażowanie w życie parafii i wsi, pielęgnowanie
tradycji i dzielenie się swoim
doświadczeniem i umiejętnościami. Choć praca gospodyń
często jest niedoceniana, to nie
należy tracić wiary w to co robią.
Dalsza część obchodów jubileuszu odbyła się w restauracji Rege. Tam życzenia, kwiaty
i prezenty składali na ręce przewodniczącej koła goście, m.in.:
zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda, dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek, kierownik referatu rolnictwa Wolfgang Kroczek, dyrektor przedszkola Barbara Somerla i dyrektor szkoły
Dariusz Krawczyk, radny Walter
Witeczek i sołtys Roman Herber
oraz koleżanki z kół gospodyń
wiejskich gminy Krzyżanowice.
Zastępca wójta gratulował
i życzył wszystkim paniom na

następne 50 lat działalności
równie wielkiej energii i entuzjazmu, który cechował je dotychczas.
Całość uroczystości uświetniła część artystyczna – wystąpiły przedszkolaki i młodzież ze
szkoły w programie specjalnie
przygotowanym na jubileusz.
Wystąpiły także same „jubilatki”. Ogromne brawa otrzymały za przedstawienie kabaretowe przedstawiające życie codzienne kobiet na wsi 50 lat temu i współcześnie. Scenariusz

skeczu napisała oraz przedstawienie wyreżyserowała bieńkowicka „artystka ludowa” pani
Krystyna Galda. Pani Krysia
to gawędziarka, autorka wielu humorystycznych tekstów
„z życia wziętych”, które można usłyszeć podczas licznych
imprez folklorystycznych w naszej gminie.
Biesiada, na której bawili się
zaproszeni goście i gospodynie
obchodzące jubileusz trwała do
wieczora.
(tb)

W niedzielę, 9 października,
Zarząd DFK Oddział Racibórz
zorganizował Dzień Kultury
Niemieckiej w powiecie raciborskim, który jak co roku odbył się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach
Wielkich. Tegorocznym gospodarzem święta była gmina Krzyżanowice wraz z kołami DFK działającymi na terenie gminy.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym, odprawioną pod
przewodnictwem dziekana dekanatu tworkowskiego księdza
Jerzego Witeczka w intencji żyjących i zmarłych członków DFK
powiatu raciborskiego. Spod kościoła wszyscy uczestniczy przemaszerowali do Centrum Społeczno-Kulturalnego, gdzie gospodarz uroczystości wójt gminy Grzegorz Utracki oficjalnie
otworzył obchody Dnia Kultury
Niemieckiej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. starosta
Ryszard Winiarski, mieszkańcy gminy Krzyżanowice oraz powiatu raciborskiego, którzy licznie przybyli na imprezę. W części artystycznej wystąpili młodzi artyści z grup kulturalnych
Kół DFK gminy Krzyżanowice.
Jako pierwsi na scenie pojawili się członkowie zespołu Tworkauer Eiche z wiązanką tańców
śląskich pod kierownictwem pani Gabrieli Materzok. Następnie zaprezentowali się nasi najmłodsi artyści. Przedszkolaki
z Tworkowa zaprezentowały
trzy piosenki w języku niemieckim oraz zatańczyły Taniec Piratów. Dzieci przygotowała pani
Barbara Kasza. Kolejny występ
przygotowany był przez pana Józefa Danuch, nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolu
w Bieńkowicach. W wykonaniu

dzieci usłyszeliśmy również trzy
piosenki w języku niemieckim.
Przerywnikiem w występach
naszych maluchów był taniec
grupy młodszej zespołu Tworkauer Eiche pod kierownictwem
pani Małgorzaty Fraenzel. Swoim śpiewem zachwyciły nas dzieci z grupy DFK Tworków pod
opieką pani Barbary Kasza. Na
uwagę zasługują solistki Sandra Czuraj i Emilie Grűner. Swoje zdolności taneczne pokazała
grupa dziewcząt w Tańcu Stewardes.
Dominika Hanka, Paulina Bedrunka i Filip Koczwara z DFK
Bolesław, pod kierunkiem nauczycielki Renaty Wolnik, pochwaliły się doskonałą znajomością gwary śląskiej, a Renata
Bedrunka zaśpiewała piosenkę
Śląska Dziewczyna. Z wielkim
zainteresowaniem wysłuchaliśmy występów dzieci i młodzieży z grupy DFK Krzyżanowice
po kierownictwem pani Gabrieli
Kupiec-Kwaśnica, nauczycielki
języka niemieckiego. Na scenie
pojawili się zarówno absolwenci
jak i uczniowie szkoły w Krzyżanowicach. Jako pierwsza wystąpiła Wiktoria Kolorz w piosence
Heleny Fischer „Nie chciałabym
nigdy dorosnąć”, następnie Dominika Hanslik zaśpiewała piosenkę Nany Mouskouri „Białe
róże z Aten”. Natalię Fichna
usłyszeliśmy w piosence Marleny Dietrich „Odpowiedź zna
tylko wiatr”. Swoje umiejętności
gry na instrumencie zaprezentowali nam Jakub Wojtek – trąbka, Dominik Wojtek – baryton,
Paweł Sycha – trąbka i Kamil
Wramba – saksofon. Na zakończenie Tobiasz Kwaśnica w swoim wierszu w języku niemieckim
zaprosił wszystkich zebranych
do Krzyżanowic. Ostatnim punk-

Najstarsza mieszkanka gminy

OBCHODZIŁA URODZINY
Najstarsza mieszkanka gminy
Krzyżanowice, Pani Maria Piszczan z Bieńkowic, 3 października
obchodziła 102. rocznicę urodzin.
Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili wójt gminy Grzegorz
Utracki i zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki. Wręczając
kwiaty złożyli najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, pogody ducha,
kolejnych tak pięknych rocznic –
w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy.
Jubilatka cieszy się jak na
swój wiek dobrym zdrowiem,
pamięć jej dopisuje, jest osobą
radosną i pogodną, a humor jej
nie opuszcza.

Życzenia dla jubilata

tem występów artystycznych
uzdolnionej młodzieży gminy
Krzyżanowice był występ Justyny Bulenda w piosence „Trochę
pokoju” oraz Błażeja Klimaszka
w piosence „Muszę”. Obu artystom akompaniował na klawiszach Michał Stuchły z Tworkowa. Był również koncert Orkiestry Dętej z Gliwic – Ostropy.
Poza tym koła DFK z gminy
Krzyżanowice przygotowały stanowiska informacyjne i stoiska
z wyrobami rękodzielniczymi
oraz małą gastronomią. Kawę
i smaczny kołacz z makiem, serem i jabłkiem przygotowany był
przez Zarząd Oddziału DFK Racibórz. Koło DFK z Bolesławia
przygotowało sałatkę ziemniaczaną z kiełbaską oraz pajdy
chleba ze smalcem z dodatkami. Koło DFK Zabełków zapraszało wszystkich przybyłych gości do częstowania się pysznym
bigosem. Koło DFK Owsiszcze
zaprezentowało cząstkę historii, częstując jednocześnie pysznym domowym ciastem. Koło
DFK Krzyżanowice reprezentował pan Georg Latton ze swoimi
pięknymi pracami z gliny oraz
zbiorami ze swojego małego muzeum. Towarzyszyła mu żona
Irena. Szczególną uwagę zwracały ręcznie robione serwety
i serwetki. Do Pietrowic Wielkich przyjechał też przedstawiciel DFK Bieńkowice, pan Blasius Hanczuch ze swoim synem
Konradem. Przywieźli ze sobą
miód z własnej pasieki i świece z wosku.
DFK Tworków reprezentowany był przez panią Reginę Krzykała i jej przepiękne prace robione ręcznie oraz Karola Drobnego, który odsłonił tajemnice
wyplatania koszyków z wikliny.
Był również kącik dla dzieci
z grami i zabawami, gdzie można było zostawić najmłodszych
pod fachową opieką. Wieczorem
biesiadników bawił Tirol Band.
Działalność grup kulturalnych gminy Krzyżanowice jest
możliwa dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Niemiec
w Opolu, MSWiA w Warszawie
oraz Urzędu Gminy w Krzyżanowicach.
Info: DFK Tworków
Pan Władysław Śmietana,
najstarszy mieszkaniec Roszkowa, 25 października 2016 roku
obchodził w gronie rodzinnym
swoje 91. urodziny. Z tej okazji
dostojnego jubilata odwiedzili
zastępca wójta gminy Krzyżanowice Grzegorz Swoboda oraz
zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki. Wręczając bukiet
kwiatów złożyli najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym
oraz lokalnej społeczności: długich lat życia w dobrym zdrowiu
i miłości najbliższych.
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Dzień Edukacji Narodowej
Dyrektorzy wyróżnieni Nagrodą Wójta

Tworków » Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej 19 października w Centrum Kultury
w Tworkowie spotkali się nauczyciele, a także pracownicy
związani z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi gminy
Krzyżanowice. Serdeczne życzenia obecnym na uroczystości, jak i tym którzy na spotkanie
przybyć nie mogli złożyli dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek,
wójt gminy Grzegorz Utracki,
wójt senior Wilhelm Wolnik oraz
prezes ZO ZNP w Krzyżanowicach Alicja Wróblewska.
Podczas uroczystości gratulacje otrzymali nauczyciele, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Justyna Wojda
i Ewelina Miensopust z ZSO
w Tworkowie, Wioletta Nowak
z ZSO w Chałupkach, Aleksandra Gajęcka i Brygida Białuska
z ZSO w Krzyżanowicach. Tytuł nauczyciela mianowanego uzyskali: Edyta Obruśmik

z ZSO w Tworkowie, Katarzyna
Oleś z Przedszkola w Bieńkowicach, Anna Nowak z Przedszkola w Zabełkowie, Paulina
Liptak z Przedszkola w Krzyżanowicach.
Każdego roku przy okazji obchodów DEN nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznaje wójt gminy. W tym roku
wyróżnienia otrzymali: dyrektor ZSO w Chałupkach Barbara Tomczyk, dyrektor SP w Zabełkowie Iwona Krupa, dyrektor
Przedszkola w Tworkowie Be-

ata Bobrowska, dyrektor Przedszkola w Bieńkowicach Barbara
Somerla, dyrektor Przedszkola
w Zabełkowie Rita Wieczorek
oraz dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek.
Ponadto dyrektorzy poszczególnych przedszkoli i szkół uhonorowali nagrodami swoich pracowników.
Dla zgromadzonych w sali
Centrum Kultury pracowników
oświaty koncert wokalno-muzyczny przygotowali uczniowie
z ZSO w Krzyżanowicach.
(tb)

Nauczyciele Mianowani

Nauczyciele Dyplomowani

Erasmus Plus
Tworków/Magdeburg »
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie
otrzymała kolejne dofinansowanie europejskiego projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Zmienia życie,
otwiera umysły pt: ”W zdrowym
ciele - zdrowy duch”. Działania
prowadzone w ramach projektu będą realizowane równolegle w szkołach partnerskich
w Niemczech (Magdeburg),
Austrii (Lavant), Danii (Hvide Sande), Finlandii (Rovaniemi), Hiszpanii (Torrent) i Grecji (Ateny- Peristeri) w latach
2016- 2019.
Głównym celem projektu jest
przede wszystkich propagowanie i przestrzeganie zdrowego
stylu życia, poznanie strategii
przezwyciężania stresu (Body
Balanse) oraz doskonalenie
technik unihokeja. Oprócz te-

piosenki, zabawy, nawet posiłki. Dzieci słuchały
piosenek i recytowały wiersz o dyni,
opisywały jak wygląda, rozmawiały
o walorach zdrowotnych tego warzywa i rodzajach
potraw, w których
jest wykorzystywana dynia. Aby
w pełni uczcić Święto Dyni dzieci wykonały prace przedstawiające dynię, a także bawiły się
w pieczenie dyniowych ciasteczek według pedagogiki zabawy
Klanza. Pod koniec dnia zgromadzone dynie ozdobiły nasz
kącik przyrody, a szatnię dyniowe obrazki.
Celem głównym organizacji takiego dnia, było zachęcenie dzieci do dań z dyni, gyż
jej walory zdrowotne wciąż są
jeszcze mało znane. W czasie
Święta Dyni więc nie mogło zabraknąć dań z dynią w roli głównej. Przygotowaliśmy wiele potraw z dyni : trzy rodzaje ciast
dyniowych, sok dyniowy, dżem
Bieńkowice » Dynia to bar- przedszkolaki, w czasie obcho- stroje, można było poczuć się dyniowy a daniem głównym bydzo zdrowe, urodziwe, wdzięcz- dów Święta Dyni. Wśród dzie- jak na dyniowej grządce.
ła pyszna zupa dyniowa. I udało
ne i łatwe do współpracy warzy- ci ubranych na pomarańczowo,
W tym dniu wszystko zwią- się!!! Zachwyciliśmy dzieci nowo – przekonały się o tym nasze a nawet przebranych w dyniowe zane było z dynią: wierszyki, wym smakiem: smakiem DYNI.

Dyniowe święto w przedszkolu

go zastosowanie metody e-learning, nawiązanie kontaktów
z uczniami danego państwa,
przezwyciężenie granic językowych, poszerzanie współpracy
międzynarodowej, zaktywizo-

wanie uczniów i nauczycieli we
wspólnej pracy nad projektem,
możliwość wymiany doświadczeń oraz promocję szkół w środowisku.
Uczniowie tworkowskiej
szkoły będą mieli możliwość wyjazdu do Niemiec, Austrii oraz
Danii, gdzie wraz ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich będą wspólnie pracować
nad projektem. Nauczyciele zaś,
poprzez udział w zagranicznych
wizytach studyjnych wzbogacą swój warsztat pracy, poznają specyfikę szkół partnerskich.
W dniach 26-30 września br.
w partnerskiej szkole w Magdeburgu odbyło się spotkanie
koordynatorów projektu. Szkołę w Tworkowie reprezentowały panie Danuta Janoch i Lidia
Gawliczek. Głównym celem spotkania było szczegółowe omówienie przebiegu współpracy
i wykonania produktów, wyznaczenia terminów wyjazdów, wybranie loga projektu oraz aspekty finansowe. Uczestnicy spotkania poznali system edukacji w niemieckiej szkole, wzięli
udział w zajęciach edukacyjnych oraz zwiedzili miasto.
Danuta Janoch

wać przepisy w domu.
Dziękujemy ofiarodawcom za ogromne i piękne dynie a rodzicom
za entuzjazm i chętny
udział w naszym Dniu
Dyni.
Info: Przedszkole
w Bieńkowicach

Na koniec dnia przygotowaliśmy dla rodziców degustację
wszystkich dyniowych potraw.
Niektórzy zachęceni degustacją postanowili wypróbo-
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CZYTAM JA CZYTASZ TY
Krzyżanowice » 29 września to Dzień Głośnego Czytania. W naszym przedszkolu od września prowadzimy
akcję „Czytam ja czytasz ty”.
W ramach tej akcji będziemy
zapraszać chętnych rodziców
do przedszkola, aby czytali dzieciom bajki. Prócz rodziców zapraszać będziemy inne znane
osoby. We wskazane dni dzieci
mogą przynosić do przedszkola swoje ulubione książeczki.
Planujemy także wycieczkę do
biblioteki oraz spotkanie z panią Agnieszką w naszym przedszkolu.
Dzień 29 wrzesień to Dzień
Głośnego Czytania. W tym dniu
do naszego przedszkola zawitała mama naszych przedszkolaków - Leona i Filipa pani Monika, która przeczytała dzieciom o przygodach Franklina.
Po krótkiej rozmowie o treści
książeczki, dzieci pokolorowały
obrazki i utworzyły własną książeczkę. Pani Monice dziękujemy
i zapraszamy kolejnych chętnych rodziców do czytania bajek.
Jolanta Siegmund

Dzień Języków Obcych w przedszkolu
Zabełków » Obchody Międzynarodowego Dnia Języków
Obcych stały się już tradycją
w Przedszkolu Publicznym im.
Kubusia Puchatka w Zabełkowie. Nasze przedszkolaki na co
dzień już od wielu lat uczą się
zarówno języka niemieckiego,
jak i angielskiego, a jak wiadomo wczesna nauka języków obcych owocuje w późniejszych
latach kompetencjami komunikacyjnymi oraz możliwością
sprawnego porozumiewania się
z przedstawicielami różnorodnych narodowości. Dzień Języków Obcych to nie tylko zabawy
w języku angielskim i niemiec-

kim, ale również doskonała okazja do kształtowania wśród najmłodszych poszanowania wobec osób innej kultury oraz odrębności etnicznej i językowej.
W tym roku obchody tego dnia
w naszej placówce zostały zorganizowane w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową
im. Józefa Rymera w Zabełkowie. 30 września br. przedszkolaki wybrały się, na zaproszenie
swoich starszych kolegów ze
szkoły, na przedstawienie w języku angielskim i niemieckim.
Pani Weronika Ramik, nauczyciel języka angielskiego oraz
pani Gabriela Wiśniowska, na-

uczyciel języka niemieckiego
przygotowały wraz z uczniami
III i IV SP mini inscenizacje znanych bajek. W języku angielskim
dzieciaki obejrzały bajkę pt. „Alladin’s lamp”, natomiast w języku niemieckim bajki pt. „Hänsel und Gretel”, a także „Dornröschen”. Nasi najmłodsi byli
zachwyceni talentem aktorskim
oraz znajomością języków obcych swoich starszych kolegów, a także piękną scenografią i strojami. Podczas wizyty
w szkole nie zabrakło również
wspólnych zabaw i piosenek angielskich oraz niemieckich.
Info: Przedszkole Zabełków

Nasze Radio w Chałupkach

Rodzinny rajd rowerowy
Chałupki » „A ja swoim rowerem zmierzam cały świat,
lubię kiedy w uszach gwiżdże
wiatr, mijam pola i lasy i oglądam wciąż jaki piękny jest ten
świat….“
16 września br. już po raz
czwarty, w godzinach popołudniowych, zorganizowano
w Przedszkolu w Chałupkach
Rodzinny Rajd Rowerowy. Tra-

sa wiodła z przedszkola przez
Zabełków na Meandry Odry i zakończyła się słodkim poczęstunkiem w przedszkolu. Dopisała
pogoda, więc chętnych do udziału także nie zabrakło. W imprezie uczestniczyło 70 osób: były dzieci, rodzice, dziadkowie
i oczywiście personel przedszkola. Rowerowa wycieczka
była okazją do przybliżenia dzie-

ciom naszej okolicy oraz uroków
tak unikatowego zakątka jakim
są „nasze meandry“.
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział i serdecznie zachęcamy do dalszego aktywnego spędzania czasu
ze swoimi pociechami, szczególnie na łonie przyrody.
Info: Przedszkole
w Chałupkach
Chałupki » W Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Chałupkach rozpoczęły się pierwsze
akcje związane z projektem

„Nasze radio”. Zaangażowana
młodzież odbyła wycieczkę do
dwóch rozgłośni radiowych: radia 90 FM w Rybniku oraz radia

Vanessa w Raciborzu. W październiku zwiedzi redakcję stacji „eM” w Katowicach. Uczniowie biorą udział w warsztatach
emisji głosu oraz dziennikarskich, a także sami tworzą reportaże, audycje, słuchowiska,
wywiady ze znanymi osobami
oraz recenzje płyt. Efektem tych
działań ma być internetowe radio, a także koncert finałowy
25 listopada w restauracji „Zamek”. Młodym dziennikarzom
radiowym życzymy owocnych
zmagań! Projekt „Nasze radio”
dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie IX-2016”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce.
Info: ZSO Chałupki
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Dzień Języków Obcych w szkole

Integracyjna wycieczka
Tworków » W ramach projektu współpracy przygranicznej uczniowie klasy I i II gimnazjum ZSO w Tworkowie
wraz z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły w Piszczu i swoimi
opiekunami udali się do zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach oraz Sztolni
Czarnego Pstrąga. Tam mieli
okazję poznać historię powstania kopalni kruszców srebronośnych. Po prezentacji multime-

OGŁOSZENIE

dialnej uczestnicy wyjazdu założyli kaski ochronne i zjechali
do podziemnych korytarzy. Drugim punktem programu było
przepłynięcie łodziami 600-metrowego odcinka od szybu Sylwestra do szybu Ewa w Sztolni
Czarnego Pstrąga.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Palmiarni
w Gliwicach, gdzie przechodząc kolejno z jednego pawilonu do drugiego uczniowie poznawali egzotyczne rośliny, któ-

re w naszym klimacie niestety
nie rosną, np. bananowiec, wanilia, kakaowiec, sukulenty itp.
Ponadto dodatkową atrakcją
były ogromne akwaria, gdzie
uczniowie zobaczyli ryby z różnych części świata.
Pełni wrażeń i nowości wrócili do Tworkowa, gdzie pożegnali się z swoimi rówieśnikami z Czech. Wyjazd był współfinansowany przez Urząd Gminy
Krzyżanowice.
Info: ZSO Tworków

Bieńkowice » 6.10.2016 r.
w ramach Europejskiego
Dnia Języków Obcych gościliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach uczniów i nauczycieli
z zaprzyjaźnionej szkoły z Haci w Czechach. Uczniowie klas
III i IV wraz z uczniami klas II
i III z Bieńkowic uczestniczyli w grach i zabawach sportowych, które odbyły się w sali
gimnastycznej. Następnie odbyły się warsztaty plastyczne
dla wszystkich dzieci. Uczniowie poznali trochę wiadomości
z geografii Polski i jej najważniejsze miasta. Stworzyli również własne mapy Polski. Nasi goście mieli również możliwość zobaczenia polskiej bajki
„Bolek i Lolek”. Na sam koniec
wszyscy uczniowie wzięli udział
w zajęciach zumby, które poprowadziły uczennice klasy III gimnazjum. Wszyscy świetnie się
bawili przy wspólnym tańcu.
Również w tym dniu część
naszych uczniów pojechała z wizytą do czeskiej szkoły w Haci.
Nauczyciele tamtejszej placówki przeprowadzili dla mieszanych czesko-polskich grup bardzo ciekawe, pouczające i często śmieszne zajęcia językowe.
Była przebieralnia ubrań, gdzie
należało dopasować nazwy w języku czeskim i polskim do konkretnych strojów. Niektórzy próbowali swoich sił w przyporządkowywaniu słów odpowiednim
artykułom spożywczym. W innej
sali uczniowie kształcili umiejętność liczenia po czesku, poznawali też nazwy miesięcy, pór
REKLAMA

roku, określonych regionów
geograficznych. Dużo zabawy
było również podczas nauki piosenki czeskiej i polskiej. Utwór
czeski to „Hlídač Krav” Jaromíra Nohavicy, polski –„Szła
dzieweczka do laseczka”. Na
zakończenie obie piosenki zostały zaśpiewane przez dzieci

z Polski i z Czech na sali gimnastycznej. Przed pożegnaniem
każdy gość z Polski otrzymał od
czeskich przyjaciół drobny upominek. Rozbawieni i zadowoleni
wróciliśmy następnie do szkoły.
To był bardzo udany dzień.
Info: ZSO Bieńkowice
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OSIĄGNĄŁ CO CHCIAŁ

– zdobył Puchar Polski
Radosław Pientka osiągnął
wymarzony sukces – w tym roku zdobył tytuł Mistrza Pucharu Polski w motocyklowych rajdach enduro. Mieszka w Krzyżanowicach, na co dzień prowadzi rodzinną firmę: sklep
i serwis AGD oraz produkcję
i sprzedaż mebli kuchennych.
Terenowe rajdy motocyklowe
to jego hobby.
Co to są rajdy enduro?
Jest to jedna z najstarszych
dyscyplin motocyklowych. Polega ona na jeździe motocyklem w różnym terenie: po piachu, błocie, kamieniach, ostre
zjazdy, podjazdy itp. Rajd składa się z szeregu sprawdzianów.
W trakcie zawodów robimy pętlę długości 30/50 km, na której znajdują się odcinki specjalne tzw. próby z pomiarem
czasu. Z tych prób brane są
czasy do klasyfikacji. Reszta
to tzw. dojazdówka. Po przejechaniu pętli wracamy na punkt
startu, robimy ewentualne poprawki przy motocyklu, tankowanie, czyszczenie i następny
wyjazd. Takich pętli w ciągu
dnia mamy od czterech do sześciu. Zawody trwają przeważnie dwa dni.
Ile wyścigów, zawodów składa
się na cykl Pucharu Polski?
W sumie jest pięć zawodów
po dwa wyścigi, czyli 10 rund.

Trenujecie w miejscach,
w których można jeździć?
Tak. Staramy się nikomu nie
przeszkadzać. Są też osoby, które jeżdżą w miejscach gdzie nie
powinni, szaleją po wiejskich
ulicach, wałach, rolnych uprawach, ale to są sporadyczne
przypadki. My w swoim gronie
staramy się takich ludzi upominać żeby tego nie robili.
Trenuje Pan w grupie?
Kiedyś jeździliśmy w bardziej licznej grupie, ale obecnie nie zawsze wszyscy mają
czas w tych samych godzinach.
Ze względów bezpieczeństwa
na treningi staramy się wyjeżdżać co najmniej we dwie osoby.
Gdyby coś się stało to zawsze
jeden drugiemu pomoże.

wsparcie techniczne i nie tylko.
Jeździliśmy po całej Polsce, zaczynaliśmy od Buczka koło Łodzi, poprzez Wałbrzych, Kalisz
Pomorski, Malechowo, Nowy
Sącz. Każde zawody to zupełnie inny teren.
Jak długo Pan jeździ?
Jeżdżę od niedawna, bo od
8 lat. Jak na ten sport to późno
zacząłem. Dopiero teraz udaje
mi się realizować młodzieńcze
marzenia. W enduro jest kilka
grup wiekowych: junior, senior,
oraz klasa masters. W sezonie
2016 startowałem w grupie senior w klasie motocykli najmocniejszych E2/E3.

We wszystkich Pan startował?
Tak. Trzeba było zbierać Kto Pana uczył?
punkty do klasyfikacji końcoSam zbieram doświadczenia.
wej. Na zawodach towarzyszył W czasie treningu porównuję
mi przeważnie mój ojciec- jako swoje czasy, analizuję przejaz-

Szlakiem zamków

Ludwika II Bawarskiego

Grupa mieszkańców gminy
Krzyżanowice podróżuje po Europie, a w tym roku zwiedziliśmy
przepiękną Bawarię, słynny na
całym świecie zakątek Schwangau. Odwiedziliśmy przepiękny,
często kojarzony z logo wytwórni i filmowej Walta Disney’a zamek Neunschwanstein oraz zamek, będący wierną kopią pałacu wersalskiego - Herrenchiemsee. Złożyliśmy wizytę

Czyli jeździć można przez
okrągły rok?
Każda pora roku jest odpowiednia. Druga zasada: im gorzej tym lepiej.

w benedyktyńskim kościele
w Ettal, wzorowanym na Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie, byliśmy na Olimpijskim
Stadionie Zimowym Garmisch
– Partenkirchen.
Spacerowaliśmy po największym mieście Bawarii – Monachium, gdzie zachwycaliśmy
się Marienplatz, Ratuszem,
Grobem Ludwika Bawarskiego, Frauenkirche. Mieliśmy

Dlaczego rajdy enduro, w terenie? Błoto po kolana, wertepy, ekstremalne warunki...
Jest to ciekawe, zawsze coś
się dzieje. Nie brakuje adrenalidy, wyciągam wnioski, popra- ny. Jazda po asfalcie nie daje mi
wiam to co trzeba. Uczę się na tyle satysfakcji co jazda po werbłędach.
tepach. Dwie godziny w terenie
i odżywam. Wracam zmęczony,
Na zasadzie jak się nie prze- spocony i ubłocony, ale rozładowrócisz to się nie nauczysz? wany i szczęśliwy. Lubię co najPierwsza zasada: trening bez mniej raz w tygodniu wyjechać
przewrotki to trening nieudany. na dwie godziny i wyładować
się na motocyklu.
Gdzie Pan trenuje?
W okolicy mamy wiele cie- Na czym Pan jeździ?
Obecnie na KTM 450. To mój
kawych torów. W Polsce, np.
w Rybniku, Skrzyszowie. Za czwarty motocykl. Pierwsza była
granicą w Czechach jest też Yamaha WR400 potem Husqvarkilka interesujących miejsc. na TE450, następnie przesiaStaramy się jeździć głównie dłem się na KTM EXC250 dwupo torach i miejscach, gdzie suw, a od tego roku jeżdżę na
nikomu nie przeszkadzamy. czterosuwowym KTM-ie.
Mamy w Krzyżanowicach taki tor tzw zimowo-wiosenny, Jaką taki motor ma moc?
bo w ciągu lata nie da się tam
Ma ok. 60 koni mechaniczjeździć, ze względu na bujną nych. W przeliczeniu na kiloroślinność.
gram masy i ogromny moment
obrotowy możliwości tej maszyny są niesamowite.
okazję skosztować niemieckich
szpecli oraz delektować się pi- Jak Pan na ten sport znajduwem weißbier. Jako wierni fani je czas?
Nie mam tyle czasu ile bym
piłki nożnej nie mogliśmy nie
wstąpić na stadion Allianz Are- chciał mieć, więc czas trzeba
na klubu piłkarskiego FC Bay- ukraść. Czasami się go kradern München, w którym mieści nie rodzinie w niedzielę, na
się do 71.000 kibiców i ma jedy- dwie, trzy godzinki. Pozwala
ną w swoim rodzaju elewację. mi to wtedy jeździć, doskonalić
Składa się ona z małych podu- technikę jazdy i podnosić kwaliszek powietrznych w kształcie fikacje sportowe. To jest bardzo
rombów i może być podświetlo- ważne, bo przynosi efekty.
na w barwach klubowych (czerwonej dla FC Bayern, niebie- Mówił Pan, że kradnie czas
skiej dla 1860 München i białej rodzinie, co na to żona?
dla drużyny narodowej).
Kiedy wyjeżdżam na treningi
Każdym razem wracamy to rodzina czasami jeszcze śpi.
pełni wrażeń, niezapomnia- Wyjeżdżam z rana i staram się
nych chwil, a przede wszystkim wracać punktualnie na obiad.
z uśmiechem na twarzy.
Potem, od południa, niedziela
Magdalena Kaczor jest już dla rodziny.

Co taki sport Panu daje?
Satysfakcję. Jest to sport,
który w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać. Ten rok pod
względem osiągnięć mi się
udał. Wystartowałem w Pucharze Polski Enduro i wygrałem. Oprócz tego brałem też
udział w zawodach cross country o puchar Śląska i Opolszczyzny, gdzie również zdobyłem pierwsze miejsce w klasyfikacji sezonowej. Ta dyscyplina, polega na ściganiu się
na motorach. Startuje 60-100
motocykli po wyznaczonej trasie w terenie. Jazda trwa 1,5
godziny. Jedna pętla to 8 do 10
km, robimy z reguły 10-13 okrążeń. Wygrywa ten kto przejedzie najwięcej okrążeń w najkrótszym czasie.
Ogólnie sezon 2016 uznaję za
bardzo udany.

jeszcze na oferty. W tej chwili
prowadzę już rozmowy z dwoma potencjalnymi partnerami
i jak na razie wszystko jest na
dobrej drodze.

Jeździ Pan w Klubie ROW
Rybnik?
Tak. Żeby startować w Pucharze Polski trzeba być zrzeszonym w klubie i posiadać licencję PZM. Udało mi się podłączyć pod klub ATV ROW Rybnik
i pod ich szyldem startowałem
w całej eliminacji.

Pan powiedział, że jest to hobby, ale to drogie hobby.
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jeśli do tematu podchodzi się rozsądnie, to nie jest tak
źle. Jeżdżę na motocyklu seryjnym z niewielkimi przeróbkami.
Oprócz podstawowych rzeczy
takich jak opony, łańcuchy, zębatki, oleje, można włożyć w tuning i zawieszenie wiele, wiele pieniędzy, tylko po co, skoro
wyniki były zadowalające i to
co chciałem osiągnąłem z nawiązką. Natomiast koszty wyjazdów i noclegów można traktować jako weekendowe wypady urlopowe.
Jak powiedziałem, jeśli do
końca roku domkniemy temat partnerów sponsorskich,
to w przyszłym roku znów wystartuję w PP.

Jest Pan amatorem?
Tak. Jestem amatorem
i traktuję to jako hobby, które
daje mi wiele frajdy. Chociaż nie
ukrywam, że jeśli czegoś się podejmuję chcę to robić dobrze.

Kto Pana finansuje?
W tym roku wszystkie koszty ponosiłem sam. Natomiast
przyszły sezon jeśli chodzi
o start w Pucharze Polski Enduro jest uzależniony od sponsorów. Do końca roku chcę stworzyć zespół sponsorski. W za- Ale niezależnie od sponsorów
mian za jakieś dofinansowanie będzie Pan nadal jeździł?
Na pewno będę.
oferuję im miejsce reklamowe na motocyklu, koszulce, no
i mam nadzieję, że w dalszym Życzę powodzenia.
Z Radosławem Pientką,
ciągu na podium. Jest to dla
motocyklowym mistrzem
takich partnerów świetna rePucharu Polski w enduro,
klama ogólnopolska, gdyż na
rozmawiała Teresa Banet.
zawody przychodzi nie tylko
wielu kibiców, ale też są częste
wzmianki w prasie i telewizjach
regionalnych. Obecnie czekam
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Miłośnicy zabytkowej motoryzacji

ZAKOŃCZYLI SEZON

Pożar szkoły – ćwiczenia

Zabełków » Miłośnicy zabytkowych samochodów i motocykli zakończyli sezon motorowy.
W sobotę 1 października do Za-

ochotniczych straży pożarnych
Owsiszcze » Kłęby dymu,
wzywanie straży pożarnej, a po
chwili alarm i syreny strażackie. Rano 1 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Owsiszczach odbyły się ćwiczenia, przeprowadzone przez
miejscową jednostkę OSP. W akcji wzięły udział też strażacy
z OSP Tworków, Krzyżanowice, Bieńkowice i Nowa Wioska.

bełkowa zjechała prawie setka Małopolski i sąsiednich miejoldtimerów i youngtimerów – scowości czeskich.
52 samochody oraz 36 motocyPrzed południem zabytkowe
kli i motorowerów – ze Śląska, pojazdy można było zauważyć
na drogach naszej gminy – kolumna lśniących oldtimerów wyruszyła na trasę, po drodze na
punktach kontrolnych rozegrano konkurencje sprawnościowe.

Po południu puchary dla zwycięzców w konkurencjach sprawnościowych wręczyli przedstawiciele organizatorów zlotu – sołtys Marian Studnic i zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda
oraz przewodniczący rady Gminy Brunon Chrzibek.
(tb)

Ćwiczenia polegały na ewakuacji uczniów z placówki,
opatrzeniu ran, odnalezieniu
poszkodowanych we wnętrzu
zaczadzonego budynku (widoczność na wyciągnięcie ręki) połączone z akcją ratowniczą i gaśniczą.
(tb)

Rejs statkiem po kanale Gliwickim
Panie z KGW w Nowej Wiosce
i z KGW w Owsiszczach postanowiły spędzić dzień na wspólnej
wycieczce, aby oderwać się choć
na krótko od codziennej rutyny.
Pierwszym etapem eskapady
był rejs statkiem po Kanale Gliwickim z przystani Marina Gliwice do przeprawy przez Śluzę
Łabędy i z powrotem.
Potem zwiedziły dawne opactwo cystersów w Jemielnicy i ko-

Na zakończenie tej bardzo
ciekawej wycieczki panie z KGW
znalazły chwilę wytchnienia
w pięknie położonej Dzikiej Chacie w miejscowości Kolonowskie. Przy rożnie z kiełbaskami,
przy kawie i własnym kołoczu
(bez którego panie z Nowej Wioski i Owsiszcz nie wyruszają na
żadną wycieczkę) trwała wesoła
zabawa. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że gospodynie z KGW nie
tworzą zamkniętego kręgu, ale
na wycieczki zabierają ze sobą
również panów.
Wycieczkę Koła Gospodyń
Wiejskich dofinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(tb)

ściół klasztorny pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który współcześnie
pełni rolę świątyni parafialnej.
Obok klasztoru występują
również młyn, spichlerz i inne zabudowania gospodarcze,
a wszystko to, położone nad stawem i dawnym kanałem młyńskim z jego starymi kamiennymi mostkami tworzy malowniczą całość wartą zobaczenia.

Ostatni spływ kajakowy w sezonie
Bogumin/Zabełków » Tegoroczny sezon wodniacki na pograniczu oficjalnie dobiegł końca. 1
października, z udziałem władz
gminy Krzyżanowice i miasta Bogumin, odbyło się symboliczne za-

mknięcie Meandrów Odry wielkim, wykutym z żelaza kluczem.
Przy pięknej, słonecznej pogodzie na przystani w starym
Boguminie spotkali się polscy
i czescy wodniacy, aby ostat-

ni raz w tym sezonie popłynąć
przez meandry na metę do Zabełkowa.
Niespełna siedmiokilometrowy odcinek Odry do Zabeł-

kowa pokonano bardzo szybko,
co umożliwił w miarę wysoki
stan wody na rzece i szybki nurt.
Były tylko dwie wywrotki i tylko czwórka wodniaków skąpa-

ła się w zimnej wodzie. Wszyscy dotarli na metę cali i zdrowi,
choć niektórzy solidnie zmoczeni. Na mecie pod mostem w Zabełkowie czekała na wszystkich
gorąca grochówka.

Tradycyjnie wodniakom pomagali przy transporcie i wyciąganiu kajaków strażacy z OSP
Chałupki i OSP Zabełków oraz
strażacy z Bogumina.
(tb)
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Partnerskie spotkanie na sportowo
nej. Po meczu sportowcy udali
się do restauracji Retro w Zabełkowie, gdzie rozegrano turniej kręgli, w którym wygrała
drużyna czeska. Sportowe spotkanie przebiegło w duchu fair
play oraz w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.
Rozgrywki sportowe zostały zorganizowane w ramach
utrzymania trwałości projektu
pn. „Lato w Krzyżanowicach
(PL), zima w Śmiłowicach (CZ)
Krzyżanowice » 7 paździer- wicach miały miejsce polsko- stawiciele gminy Krzyżanowice rozwój infrastruktury turystycznika na boiskach wielofunkcyj- -czeskie zmagania sportowe, i gminy Śmiłowice. Rozegrano no-rekreacyjnej na pograniczu
nych przy szkole w Krzyżano- w których wzięli udział przed- tam towarzyski mecz piłki noż- polsko-czeskim”, który został
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013.
Polska część projektu obejmowała budowę boisk wielofunkcyjnych w Krzyżanowicach oraz rozbudowę Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Reskawicznie. Przed wiatą przy
kreacji w Chałupkach w tym
budowę Skate Parku wraz
płonącym ognisku można było
z oświetleniem i zamontowapiec kiełbaski, z czego najbardziej cieszyły się dzieci.
niem monitoringu. Czeski partPod wiatą można też było
ner rozbudował zaplecze istniezobaczyć oryginalną wystawę
jącej hali sportowej.
(tb)
prac, które dzieci wykonały pod
okiem pani kierownik w świetlicy. Były tam różne figurki wykonane z jesiennych warzyw i owoców, czyli ziemniaków, kukurydzy, dyni, cukinii, marchewki
i jabłek.
Kulminacyjnym punktem
jającej pogody chętnych do dewieczoru był pokaz umiejętnogustacji różnych gatunków piści strażaków z miejscowej jedwa było wielu. Podczas festynu
nostki. Kiedy już się ściemniło
przygrywała orkiestra dęta Rona boisku zapłonęła sterta słolanda Popeli, dodatkową oprawę
my, potem zawyły syreny, na symuzyczną zapewnili DJ-e Józef
gnale przyjechał wóz strażacki
i Karol Świerczek.
i rozpoczęła się akcja gaszenia
Na Oktoberfeście można bypożaru.
ło rywalizować w konkursie piOrganizatorami kartoflanecia piwa na czas, jak również
go święta, które zakończyła zawziąć udział w loterii fantowej
bawa taneczna, było Koło Golub wylicytować tort. Jeden
spodyń Wiejskich i Ochotnicza
z tortów wylicytowała rodzina
Straż Pożarna.
Jańczyk. Drugi tort wylicytował
(tb)
wójt Grzegorz Utracki, i tym tortem poczęstował biesiadników.
Nieodłączną częścią biesiady piwnej jest dobra kuchnia.
W manu był bogracz, kiełbaski
z grilla, różne sałatki oraz chleb
z fetem. Były też domowe wypieki – tradycyjnie w Bieńkowicach chętne gospodynie pieBieńkowice » W sobotę 2 paź- Niemczech i w Austrii, składa uhonorowany przez dzieci Or- ką na Oktoberfest ciasta, które
dziernika mieszkańcy Bieńkowic się z gorsetu, bluzki, spódnicy derem Uśmiechu. Ceremonii potem są sprzedawane. Wieczobawili się na Oktoberfeście zor- i fartucha, zaś lederhosy to ba- wręczania Orderu towarzyszył rem była zabawa taneczna.
Udany festyn to zasługa nie
ganizowanym przez radę para- warskie skórzane spodnie na rytuał wypicia soku z cytryny,
fialną i księdza proboszcza.
szelkach.
koniecznie z uśmiechem.
tylko rady parafialnej, ale także
Były panie w dirndlach i paBieńkowicki Oktoberfest od- mieszkańców Bieńkowic, któFestyn rozpoczął się od wynowie w lederhosach. Dirndl stępów dzieci z miejscowej szko- był się w ogrodzie przy plebanii, rzy włączyli się do pomocy przy
jest tradycyjnym, strojem ludo- ły. W trakcie występów ks. pro- gdzie rozstawiono namiot dla wszelkich pracach.
(tb)
wym noszonym w południowych boszcz Krystian Giemza został biesiadników. Mimo niesprzy-

KARTOFELFEST

Rudyszwałd » Dziś wręcz
nie potrafimy wyobrazić sobie
naszego jadłospisu bez ziemniaków, a na Śląsku ziemniak
stanowi podstawę tradycyjnej
kuchni, którą można jednak
urozmaicić i wzbogacić. Wystarczy zaledwie kilka dodatków,
aby ze zwykłych ziemniaków
wyczarować pyszną potrawę.
Takie wyśmienite potrawy
z jesiennych warzyw, w których
ziemniak grał główną rolę, przygotowały panie z KGW w Rudyszwałdzie 1 października na
Kartofelfest.
Tradycyjnie w bufecie były placki ziemniaczane i frytki,
ale także bratkartofle, zapiekane faszerowane ziemniaki, tzw.
chłopski garnek oczywiście
z ziemniakami, a zamiast kartoflanki – zupa z bani. Poza tym
babka ziemniaczana, bułeczki,
paluchy z kminkiem i jesienny
kołocz z owocami. Wszystkie
smakołyki cieszyły się ogromnym powodzeniem i znikały bły-

Bawili się na Oktoberfeście
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ZSO Krzyżanowice
Chłopcy – gimnazjum: Adrian Bozigórski, Jakub Rubacki,
Mateusz Kuśka, Jakub Kaszny,
Kamil Bugla, Marek Zieliński.
Dziewczęta – gimnazjum:
Wiktoria Warchoł, Donata Blokesz, Daria Borowska, Amelia
Kolorz, Katarzyna Pawlik, Klara Krupa.
Chłopcy – szkoła podstawowa: Aron Staś, Jakub Bugla,
Robert Krupa, Olivier Pientka,
Wojciech Stępień, Kamil Pawlik.
Dziewczęta szkoła podstawowa: Weronika Krupa, Julia
Taborska, Nikola Żaczek, Katarzyna Karnówka, Emilia Kegel,
Marta Huptaś.

GMINNE ZAWODY

mian Krzyżok, Seweryn Michna,
Jakub Klimaszka, Bartosz Graca, Patryk Ottlik, Kamil Pawlik,
Mateusz Graca.
Dziewczęta – gimnazjum:
Julia Krzykała, Wiktoria Hain, Justyna Bulenda, Wiktoria
Chudecka, Joanna Zygar, Paulina Goryl.
Chłopcy – szkoła podstawowa: Grzegorz Wojtek, Jacek
Widera, Filip Kalisz, Wojciech
Widera, Dominik Więcek, Marek Miensopust.
Dziewczęta szkoła podstawowa: Vanessa Mlak, Laura
Pawlik, Julia Suchanek, Aleksandra Kasza, Martina Michna,
Aneta Siegmund.

Paweł Koprek, Bartek Kuczok,
Kewin Seemann, Szymon Trzęsimiech, Kacper Chluba, Kacper Felerski.
Dziewczęta: Natalia Kupka, Wiktoria Gładki, Dominika
Skrzyszowska, Melania Nowak,
Klara Nowak, Alicja Krakowczyk.

Opiekunowie:
• ZSO Bieńkowie: Norbert
Utrata
• ZSO Krzyżanowice: Aleksandra Gajęcka, Krzysztof
Popławski
• ZSO Chałupki: Piotr Rybarz
• ZSO Tworków: Damian Chudecki
• SP Zabełków: Katarzyna
ZSO Tworków
Szkoła Podstawowa Zabełków
Niewęgłowska
(tb)
Chłopcy – gimnazjum: DaChłopcy: Mateusz Madeja,

w biegach przełajowych
Tworków » Uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów
z gminy Krzyżanowice rywalizowali w sztafecie biegów przełajowych. Organizowane co roku zawody odbyły się w Tworkowie. Ze względu na niesprzyjającą aurę organizatorzy (ZSO
Tworków) zdecydowali się zmienić miejsce biegów z parku przy
ruinach zamku na boisko sportowe LKS, gdzie na zapleczu socjalnym przygotowano gorącą
herbatę dla zawodników.
Rywalizacja odbyła się
w dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe
i gimnazja, osobno dziewczęta
i chłopcy. Każdy miał do przebiegnięcia na swojej zmianie 2
okrążenia boiska, czyli 600 metrów. Jedynie chłopcy z gimnazjum biegli 3 okrążenia – 900
metrów.

Wyniki

Chłopcy – gimnazjum
1. Tworków
2. Krzyżanowice
3. Bieńkowice
4. Chałupki

Chłopcy – szkoła podstawowa
1. Krzyżanowice
2. Tworków
3. Bieńkowice
4. Chałupki
5. Zabełków
Dziewczęta – gimnazjum
1. Krzyżanowice
2. Bieńkowice
3. Chałupki
4. Tworków
Dziewczęta - szkoła podstawowa
1. Bieńkowice
2. Krzyżanowice
3. Zabełków
4. Tworków
5. Chałupki

Składy drużyn

ZSO Bieńkowice
Chłopcy – gimnazjum: Marcin Franica, Kamil Jęczmionka,
Paweł Gaida, Jakub Lasak, Roman Modlich, Patryk Hoszycki.
Dziewczęta – gimnazjum:
Julia Daszkiewicz, Kinga Zisch,
Natalia Fojcik, Patrycja Zeman,
Julia Tomaszek, Zuzanna Ćmok.
Chłopcy – szkoła podstawo-

Z WOLEJA
Jesień już za oknami, co
W klasie A Podokręgu Raciprzejawia się stanem większoś- bórz sytuacja drużyny LKS
ci boisk. Opady deszczu pow- Chałupki wygląda zupełnie
odują nasycenie trawy, a bois- przyzwoicie, 19 punktów i VII
ka stają się bardzo rozmokłe. miejsce w tabeli tej klasy to jej
Kolejki rozgrywek są jednak dorobek.
kontynuowane.
W klasie B tegoż Podokręgu
Przyjrzyjmy się sytuac- Gr. 1 – V miejsce i 15 punktów
ji drużyn naszej gminy w po- to dorobek LKS Owsiszcze, zaś
szczególnych klasach rozgry- LKS Bieńkowice zajmuje VII
wkowych.
miejsce, mając na swoim konW klasie Okręgowej ŚlZPN cie 13 punktów.
w Katowicach nie bardzo
W klasie C najwyżej plasuwiedzie się naszym drużynom. ją się rezerwy LKS Tworków
Po jedenastu rozegranych – II miejsce i 17 punktów. Na
kolejkach LKS Krzyżanow- miejscu czwartym i 15 punkice, mający na swoim koncie tów to drużyna LKS Zabełków,
13 punktów, zajmuje w tabe- 10 punktów i VII miejsce LKS
li XI miejsce, 8 punktów i XIV Bolesław.
miejsce to dorobek drugiego
Do końca rundy jesiennaszego reprezentanta LKS nej jeszcze parę kolejek. Czy
Tworków.
wzrosną punkty na koncie

wa: Michał Modlich, Alan Tomaszowski, Dominik Mrowiec,
Szymon Laube, Dawid Korczok,
Dominik Popela.
Dziewczęta szkoła podstawowa: Magda Daszkiewicz,
Emilia Daszkiewicz, Oliwia
Korczok, Paulina Cwik, Natalia Mrowiec, Natalia Markgraf.
ZSO Chałupki
Chłopcy – gimnazjum: Patryk Popela, Szymon Kamczyk,
Michał Matuszek, Kacper Kaczor, Filip Jabłoński, Nikodem
Wolnik, Łukasz Paskuda.
Dziewczęta – gimnazjum:
Sara Lazar, Amelia Ordon, Patrycja Płaczek, Natalia Klon,
Martyna Karnówka, Patrycja
Solich.
Chłopcy – szkoła podstawowa: Szymon Klimża, Marcin Niedziela, Paweł Matuszek,
Kacper Rybarz, Szymon Zieliński, Krzysztof Popela, Paweł
Wycisk.
Dziewczęta szkoła podstawowa: Laura Matuszek, Julia
Zysiak, Laura Malcharek, Wiktoria Fidler, Małgosia Kurzidem,
Marta Niedziela.

Klub Skata Sportowego „Krojc” Krzyżanowice
AKTUALNA KLASYFIKACJA
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PUNKTY DUŻE

PUNKTY MAŁE

1

Darda Jarosław

Zabełków

1006

78863

2

Żak Józef

Wodzisław Śląski

827

74236

3

Konieczny Ernest

Chałupki

718

75828

4

Mokrosz Bernard

Krzyżanowice

663

71005

5

Adamczyk Andrzej

Bojanów

480

61333

6

Reguła Jan

Chałupki

475

65590

7

Wojtczyk Waldemar

Wodzisław Śląski

442

37959

8

Bortel Andrzej

Krzanowice

401

60194

9

Siódmok Zbigniew

Bojanów

395

54126

10

Konsek Andrzej

Nieboczowy

374

52281

naszych drużyn i tym samym
poprawią swoje lokaty w tabeli?

11

Kupiec Józef

Chałupki

292

31886

12

Strzelczyk Edward

Krzyżanowice

288

30641

Grupy młodzieżowe

13

Kampka Krystian

Nieboczowy

273

37342

Podokręg Racibórz
• Juniorzy starsi – LKS Owsiszcze – IV miejsce i 16
punktów.
• Juniorzy młodsi Gr. 1 – LKS
Zabełków – III miejsce i 13
punktów.
• Juniorzy młodsi Gr. 3 – LKS
Tworków – I miejsce i 24
punkty.
• Trampkarze Gr. 1 – LKS
Krzyżanowice – V miejsce
i 1 punkt.
• Młodzicy – LKS Krzyżanowice – V miejsce i 6 punktów.
• Trampkarze młodsi III Liga Racibórz-Rybnik – LKS
Tworków – I miejsce i 29
punktów.

14

Cwik Rudolf

Tworków

263

54746

15

Cimała Krystian

Nowa Wioska

248

40316

16

Cwik Gerhard

Bieńkowice

129

23595

17

Gruszka Ireneusz

Nieboczowy

118

11714

18

Papior Stefan

Krzyżanowice

98

31418

19

Tumulka Henryk

Bojanów

70

12147

20

Ehrentraut Henryk

Tworków

51

22633

21

Pendziałek
Maksymilian

Bieńkowice

25

5156

22

Kuc Andrzej

Bojanów

12

4025

23

Szulik Dawid

Zabełków

11

5751

24

Janoszek Dawid

Racibórz

8

2651

Sytuacja z dnia 24.10.2016 r.
Jan Kubik

25

Jędrysik Zygmunt

Czyżowice

8

1731

26

Solich Paweł

Nieboczowy

x

545
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REKLAMA
REKLAMA

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
» deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS
» prowadzenie spraw BHP w firmie
REKLAMA

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

Pierwsza jesienna oferta książkowa jest skierowana
do najmłodszych czytelników i ich rodziców. Polecamy tzw. bajki - pomagajki lub inaczej można nazwać
ten proces – bajkoterapią. Bajkoterapia to antologia
pięknych i mądrych bajek dla dzieci, poradnik dla rodziców, a przede wszystkim świetny sposób na wspólne
spędzenie czasu! To niezwykłe historie, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, zawierają wiele
praktycznych wskazówek, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach,
z którymi dzieci się borykają.

półki

KOLOROWY ALFABET - LUDWIK CICHY

Książka powstała z myślą o dzieciach, które dopiero poznają głoski
i litery. Muszą się nauczyć łączenia dźwięku z jego zapisem graficznym. To niełatwe zadanie przestaje być dla dziecka problemem,
gdy sięgniemy po sposoby, które więcej mają w sobie zabawy, niż
zwykłej nauki. Autorem tekstu z wykształcenia dziennikarz, z zamiłowania podróżnik i gawędziarz. Uważny obserwator zjawisk oraz
rzeczy zwyczajnych, tropiący zawarte w nich, a nieodkryte jeszcze,
niezwykłości. Znawca zwierząt i roślin. Piotr Parda – ilustracje Artysta-rzeźbiarz. Mieszka i pracuje w Bostonie oraz w rodzinnym
Nowym Targu. Dzieci będą zachwycone tym, że liter jest tak dużo.
Poprzez zabawę i rymowanki, które są w książeczce wkroczą małymi kroczkami w świat liter.

KSIĘŻNICZKA ZUZIA I DOBRE MANIERY
- ELEONORA BARSOTTI

Księżniczka Zuzia zaprasza wszystkie dziewczynki, oczywiście
chłopcy także są mile widziani, na lekcje dobrych manier. Znajdziemy tutaj między innymi: lekcje gracji, jak się zachować, by nie
przeszkadzać tym, którzy chcą odpocząć, jak się zachować gdy pada
deszcz, o bezpiecznym organizowaniu spotkania z przyjaciółmi na
łonie przyrody, o zachowaniu księżniczki w sklepie z zabawkami,
jak urządzić podwieczorek w swoim pokoju, jak księżniczki dbają
o zwierzęta, zwłaszcza w czasie srogiej zimy, o sprzątaniu w swoim pokoju, o tym jak się zachować przy stole, w kinie, na wycieczce
rowerowej. Nie mogło zabraknąć magicznych słów: Przepraszam,
Dziękuję, Dzień dobry, Proszę.

POCZUJ CIEPŁE PROMIENIE SŁOŃCA
- SABINE KALWITZKI

To podróże w wyobraźni i historie, przy słuchaniu których snuje się
marzenia. Fantazja sprawia, iż w dziecięcych myślach powstają przyjemne wewnętrzne obrazy i uczucia. W takich podróżach opisane są
miejsca, w których dzieci dobrze się czują. Dzieci skoncentrowane na
historyjce i własnych myślach, osiągają stan głębokiego odprężenia.
Ciało i umysł znajdują spokój i odpoczynek. Wspierające w podróżach
w wyobraźni są przy tym elementy innych technik relaksacyjnych, na
przykład treningu autogenicznego, w którym odprężenie osiąga się
przez wyobrażenie sobie spokoju, ciepła i ciężkości lub elementy relaksu, dzięki właściwej technice oddychania. Podróże w wyobraźni to cudowne „wyspy spokoju” w gorączkowym pośpiechu dnia powszedniego.

BAJKI POMAGAJKI…
NA DOBRY DZIEŃ I JESZCZE LEPSZE JUTRO BARBARA STAŃCZUK

To poradnik pozytywnego myślenia, działania i odczuwania dla
najmłodszych czytelników. Bohaterami tych bajek są zwierzęta.
I z nimi nasze dzieci będą miały okazję uczestniczyć w przygodach
i zmierzyć się różnymi problemami. Problemami tak ważnymi dla
dzieci: jak obrócić „złe” na „dobre”, jak sobie radzić z różnymi uczuciami, jak sobie radzić z nasiloną potrzeba ruchu oraz obowiązkami szkolnymi, jak się zachować w różnych sytuacjach, jak opanować „sztukę” przegrywania, dlaczego warto pokonywać swoje złe
nawyki, jak pozostać sobą, nie raniąc innych, jak poradzić sobie
z lękiem? Można znaleźć również sposób na niechęć do czytania,
jedzenia. Można znaleźć drogę do prawdomówności.

Myśl
Z tego, iż ktoś o cnotach rozprawia,
nie można wnosić, że sam cnoty posiadł.
Konfucjusz

Uśmiechnij się
Rozmowa w sklepie: A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami płaci.
- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia pieniędzy.
- Co pani powie! I to jest legalne?
- W 100% legalne, tylko strasznie chrapie.

Młody lekarz odebrał pierwszy poród. Pyta ordynatora: I jak mi poszło?
- W zasadzie dobrze, ale po pupie klepie się noworodka, a nie matkę.

- Mamo, ja już naprawdę nie będę miał więcej pryszczy?
- Nie, nie będziesz miał.
- Ale obiecujesz?
- Tak.
- A skąd wiesz?
- Bo już nie ma miejsca.

Spotyka się dwóch znajomych: Widzisz, i wygrałem tę sprawę o przekroczenie prędkości.
- Ale jak?
- Mój adwokat udowodnił, że przy 200 km/h nie widać znaku ograniczenia do czterdziestu.

W rejestracji: Chciałbym się zapisać na rehabilitację.
- Ale wolne terminy są dopiero za rok.
- Ale ja nie wiem, czy tak długo pożyję!
- To zapiszę pana ołówkiem i najwyżej wygumuję.

Ksiądz pociesza faceta: To nic, że masz pryszcze, 20 dioptrii, krzywe zęby i garb. Bóg
cię, synu, kocha.
Na to facet: Aż strach pomyśleć, jakbym wyglądał, gdyby mnie nie kochał!

- Jasiu gdzie jest twoja praca domowa?
- Pies ją zjadł.
- Myślisz, że ci uwierzę?
- Przysięgam! Najpierw nie chciał, ale w końcu mu ją jakoś wepchnąłem do pyska.

Na przyjęciu: Hrabino, może zjadłaby pani arbuza?
- Nie, dziękuję.
- Nie lubi pani?
- Lubię, ale jak jem, to mi uszy moczy.

BAJKI TERAPEUTYCZNE
NA DOBRY DZIEŃ I JESZCZE LEPSZE JUTRO
- BARBARA STAŃCZUK

„Bajki terapeutyczne... na dzień dobry i jeszcze lepsze jutro” to
efekt przemyśleń i doświadczeń życiowych i zawodowych autorki.
Wśród bajeczek są takie, które pomogą przebrnąć wspólnie z dzieckiem przez różne „życiowe zakręty”, jak np. sytuacja rozwodowa,
śmierć bliskiej osoby, rozłąka, pokonywanie problemów szkolnych,
radzenie sobie z wymuszaniem przez dziecko zakupu reklamowanych rzeczy, pokonywanie problemów ze snem, lekcje tolerancji,
i wieloma innymi emocjami... i nie może zabraknąć również magicznych słów, czarodziejskich imion. Bohaterami utworów są postaci ze świata zwierząt, z którymi dziecko może się bliżej zapoznać
w formie zabawowej.
A. Winiarczyk

Liczba miesiąca
527.596,63

zł to koszt inwestycji zabezpieczającej osuwisko ziemne w Krzyżanowicach

