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JUŻ KAPUSTY PEŁNA BECZKA…
Tworków » Sezon na kiszenie kapusty
rozpoczęty! Czas naszykować beczkę, szatkownicę, duży ostry nóż i wziąć się do pracy, bo najlepiej smakuje kapusta zrobiona
domowym sposobem. Żeby cokolwiek się
o tym dowiedzieć wystarczy przyjść do
Centrum Kultury w Tworkowie i na własne
oczy zobaczyć.
Czytaj dalej strona 2

2 » Ogłoszenia i komunikaty »

Listopad 2016 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

KALENDARZ

NAJBLIŻSZYCH IMPREZ PLANOWANYCH
w gminie Krzyżanowice
04.12.2016 Kiermasz Świąteczny

Centrum Kultury
w Tworkowie

04.12.2016 Weihnachtsfest

Bolesław,
przy remizie OSP

06.12.2016

Spotkanie Mikołajkowe
– bajka dla dzieci

Świetlica w Roszkowie

11.12.2016

Kiermasz Świąteczny
- Weihnachtsfest

Krzyżanowice,
parking przy kościele

11.12.2016 Kiermasz Świąteczny

Chałupki, Centrum
Wypoczynku i Rekreacji

11.12.2016 Weihnachtsmarkt

Tworków, przy kościele

Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek w języku
polskim i niemieckim
14.12.2016
pt. „Weihnachten mit
Weihnachtslieden
- Święta z Kolędą”

Centrum Kultury
w Tworkowie

18.12.2016 Weihnachtsfest

Świetlica w Roszkowie

18.12.2016 Weihnachtsfest

Bieńkowice,
przy remizie OSP
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Już kapusty

pełna beczka…
W środę 26 października zebrały się gospodynie z gminy
Krzyżanowice, aby deptać kapustę – choć nie w dębowej beczce, ale w kamiennym buncloku. Najpierw obrano kapustę
z brudnych i uszkodzonych liści, potem poszatkowano na maszynce. Do deptania przygotowała się w tym roku Agnieszka
Lasak z Bieńkowic, dokładnie
myjąc nogi w gorącej wodzie.
Zapracowanym gospodyniom
przyglądały się zaciekawione

gospodynie
uprzyjemniały sobie śpiewem, nato miast dzieci ze
szkoły i przedszkola w Bole-

przedszkolaki, które przyszły
zobaczyć to niezwykłe dla nich
widowisko. Bo było co oglądać,
a i pokosztować można marchewki i jabłek, które dodaje się
do kapusty. Kilka dziewczynek
także pomagało deptać kapustę. Zapracowane gospodynie
odwiedził zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda.
Deptanie kapusty to również,
tak jak kiedyś bywało, spotkanie towarzyskie i to bardzo wesołe. Czas wypełniony pracą

Bolesław najpiękniejszą wsią

sławiu przygotowały krótki program z wierszykami i skecz.
Nie mogło także obyć się bez
wspólnego posiłku, który przed
imprezą przygotowały panie ze
świetlic wiejskich gminy Krzyżanowice.

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO! Nowy komendant
w Krzyżanowicach

Rozstrzygnięto tegoroczną
edycję konkursu Piękna Wieś
Województwa Śląskiego, którego organizatorem jest Urząd
Marszałkowski. Najpiękniejszą
wsią województwa śląskiego,
spośród 29 miejscowości zgłoszonych do konkursu, został Bolesław – jedno z najmniejszych
sołectw gminy Krzyżanowice.
6 września Bolesław odwiedziła komisja konkursowa. Gospodarze przywitali jurorów kawą i kołoczem. Potem goście
zwiedzali miejscowość, przewodnikami byli sołtys Bertold
Fichna i pani Urszula Prochaska-Burek. W wizytacji uczestniczył wójt gminy Grzegorz
Utracki oraz przedstawiciele
organizacji działających w so-

łectwie. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem zaangażowania mieszkańców w życiu kulturalno - społecznym małego
Bolesławia. Przy ocenie komisja wzięła pod uwagę aktywność
społeczności lokalnej w działaniu na rzecz wsi, sposoby współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętności
zaprezentowania dorobku wsi
podczas wizytacji. O przebiegu
wizytacji informowaliśmy we
wrześniowym numerze Gminnych Wieści.
W kategorii najpiękniejsza
wieś województwa śląskiego
przyznano następujące nagrody:
• I miejsce - Bolesław gm.
Krzyżanowice pow. raciborski

• II miejsce – Wręczyca Wielka gm. Wręczyca Wielka pow.
kłobucki
• III miejsce – Łodygowice gm.
Łodygowice pow. żywiecki

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.
(tb)

„Kiszynie kapusty” po raz
ósmy zorganizował Gminny
Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przy wydatnej pomocy pań z kół gospodyń wiejskich całej gminy.
(tb)

wprowadzenia nowego komendanta dokonał Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp.
Łukasz Krebs.
Podinspektor Bogdan Gładysz w Policji służy od ponad 17
lat. Ostatnie zajmowane przez
niego stanowisko to zastępca
komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej. Kandydatura komendanta Komisariatu została pozytywnie zaopiniowana i przyjęta przez władze
samorządowe gminy Krzyżanowice i miasta Krzanowice.
Rozkazem personalnym nr
264/16 z dnia 24 października 2016 roku podinsp. Bogdan
Gładysz został powołany przez
komendanta powiatowego policji w Raciborzu insp. ŁukaKrzyżanowice » W ponieW obecności wójta gminy sza Krebsa na stanowisko kodziałek 7 listopada odbyła się Krzyżanowice Grzegorza Utrac- mendanta Komisariatu Policji
uroczystość objęcia stanowi- kiego, zastępcy burmistrza mia- w Krzyżanowicach z dniem 1
ska komendanta Komisariatu sta Krzanowice Jarosława Gał- listopada 2016 roku.
Policji w Krzyżanowicach przez kowskiego, a także funkcjonariuZdj: KPP Racibórz
podinsp. Bogdana Gładysza.
szy Komendy Powiatowej Policji,
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KRÓTKO
3 listopada
Rewitalizacja społeczna była przedmiotem konferencji, odbywającej
się na ternie Zabytkowej Kopalni
Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu.
W konferencji uczestniczył zastępca wójta gminy Krzyżanowic.
W Rybniku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w którym
uczestniczył zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda. W trakcie spotkania przekazano informacje nt.
wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych oraz informacje
nt. działalności grup roboczych ds
ograniczenia niskiej emisji, oświaty,
transportu zbiorowego.
5 listopada
W Centrum Kultury w Tworkowie
odbyła się wystawa na której można było podziwiać kolorowe kanarki i papugi oraz różne rasy gołębi,
a także egzotyczne zwierzęta.
6 listopada
Myśliwi zrzeszeni w kole „Bażant”
świętowali dzień swojego patrona
św. Huberta. Rano odbyło się polowanie, po południu przy leśniczówce odbyła się msza św., w której
uczestniczyli myśliwi wraz z rodzinami oraz sympatycy myślistwa.
7 listopada
Odbyła się uroczystość objęcia stanowiska komendanta Komisariatu
Policji w Krzyżanowicach przez podinsp. Bogdana Gładysza.
8 listopada
Odbyło się XII Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, w którym
uczestniczyli wójt gminy Grzegorz Utracki, prezes LGD Morawskie Wrota Zbigniew Ciapka i sołtys Chałupek Ryszard Chrobok. Na
spotkaniu poruszano m.in. tematy
aktywizacji mieszkańców w procesie rozwoju wsi oraz źródła finansowania działalności organizacji
społecznych.
9 listopada
Wójt gminy Grzegorz Utracki, podczas spotkania z okazji Dnia Seniora w Krzyżanowicach, złożył seniorom zrzeszonym w kole serdeczne
życzenia.
10 listopada
Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy szkole w Bieńkowicach. W uroczystości wzięli
udział wójt gminy, zastępca wójta,
radni, przedstawiciele organizacji
społecznych z Bieńkowic.
W czeskiej miejscowości Rohov
odbyło się kolejne spotkanie robocze partnerów w sprawie przygotowania transgranicznego projektu
strażaków w zakresie „zarządzania ryzykiem” i zadań inwestycyjnych, mających na celu zwiększenie zdolności OSP po obu stronach
granicy do skutecznego podejmowania działań. W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Utracki,
komendant gminny OSP Krystian
Jobczyk oraz pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie środków
pomocowych.
W gminie Krzyżanowice obchodzono dzień Św. Marcina; w Owsiszczach w pochodzie uczestniczył
zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda, w Krzyżanowicach wójt
gminy Grzegorz Utracki w Tworkowie sekretarz gminy Małgorzata
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Boisko sportowe przy szkole

w Bieńkowicach otwarte
Bieńkowice » 10 listopada
oficjalnie otwarto wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole w Bieńkowicach. W uroczystości udział wzięli wójt gminy Grzegorz Utracki, zastępca
wójta Grzegorz Swoboda, przewodniczący Rady Gminy Brunon Chrzibek, radni z Bieńkowic – Walter Witeczek i Roman
Cwik, sołtys Roman Herber,
przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Lasak i Koła Gospodyń Wiejskich Barbara Popela, przedstawiciele firmy wykonawczej i projektowej. Obiekt
poświęcił proboszcz parafii
Bieńkowice ksiądz Krystian
Giemza. Dalsza część uroczystości przebiegała w sali gimnastycznej, gdzie dyrektor szkoły
Dariusz Krawczyk podziękował
władzom gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy odpowiedzialnym za projekt, za to, że
przyczynili się do modernizacji i przebudowy boiska i kortu
tenisowego.
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
szkole w Bieńkowicach została ujęta w Programie Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa
Śląskiego z uwzględnieniem
dofinansowana Ministerstwa
Sportu i Turystyki ze środków
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ w ramach
PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA
2016 w wysokości 209 400,00 zł.
Przebudowa objęła boisko
sportowe, kort tenisowy, bieżnię i skocznie do skoku w dal. Na
boisku wielofunkcyjnym i korcie tenisowym została położona syntetyczna nawierzchnia
trawiasta, natomiast na bieżni
oraz rozbiegu skoczni do skoku
w dal zastosowano nawierzchnię syntetyczną - poliuretan.
Boisko wielofunkcyjne ma 32

m długości i 17 m szerokości,
kort tenisowy ma wymiary 34,70
m x 17,10 m. Bieżnia przystosowana jest do biegu na 60 m – całkowita długość wynosi 67,50 m,
szerokość 5,05 m. Rozbieg do
skoku w dal ma długość 34,50
m i szerokość 2,90 m.
Zakres prac budowlanych
objął przygotowanie terenu:
rozbiórkę nawierzchni sportowych z mączki ceglanej i częściową rozbiórkę nawierzchni
z kostki brukowej oraz demontaż betonowych koryt odwadniających przy krawędziach obiektów, wykonanie stopni gruntowych, roboty niwelacyjne oraz
wykończeniowe, plantowanie,
wyprofilowanie spadków terenu i skarp po obwodzie boiska

i powierzchni pomiędzy obiektami, wykonanie humusowania
i nawierzchni trawiastych na
skarpach, pomiędzy obiektami
oraz wokół obiektów, przygotowanie rezerwy terenu (wokół
boiska i kortu) o nawierzchni
trawiastej.
Wykonano instalacje zewnętrzne niezbędne dla funkcjonowania obiektu: drenowanie terenu, zewnętrzną kanalizację deszczową z przyłączem
do sieci zewnętrznej, instalację oświetlenia kortu tenisowego wraz z zasilaniem. Przebudowano ogrodzenia boisk oraz
kompleksu sportowego wraz
z bramami, furtkami i budową
piłkochwytów tak przy boisku,
jak i korcie tenisowym.
Cały obiekt wyposażono
w tzw. małą architekturę czyli
ławki parkowe mocowane do
podłoża oraz kosze na śmieci. Zamontowano dodatkowe
bramki do piłki ręcznej i osprzęt
boiska do tenisa ziemnego, wykonano nowe lub wyremontowano stare odcinki chodników
z kostki brukowej.
Z boiska mogą skorzystać głównie dzieci i młodzież
uczęszczająca do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Bieńkowicach, podczas lekcji wychowania fizycznego oraz spor-

towych zajęć pozalekcyjnych.
Poza planowymi zajęciami
szkolnymi obiekt został także
udostępniony wszystkim, chcącym uprawiać sport w godzinach popołudniowych (grupom
zorganizowanym, lokalnym organizacjom sportowym, szkółkom sportowym, itp.). Obiekt
można rezerwować po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły.
To czwarte boisko wielofunk-

cyjne w naszej gminie. Trzy pozostałe znajdują się przy szkołach w Krzyżanowicach, Chałupkach i Orlik przy szkole
w Tworkowie.
Całkowita wartość inwestycji: 710.986,00 zł.
Kwota dofinansowania ze
środków FRKF: 209.400,00 zł.
Wykonawcą była firma BORBUD z Raciborza.
(ML)

Zadania z funduszu sołeckiego Szkolna i Pomnikowa
w Bieńkowicach do remontu
NA 2017 ROK ZAPLANOWANE
W gminie Krzyżanowice odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy zaplanowali zadania na rok 2017, realizowane
w ramach funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki to kwota
określona w budżecie gminy
zagwarantowana dla poszczególnych sołectw. Jego wysokość
określa się na podstawie liczby
mieszkańców danej miejscowości.
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy.
Decyzję, na co przeznaczyć
pieniądze z funduszu podejmują
mieszkańcy sołectwa w drodze
uchwały podjętej na zebraniu
wiejskim.
Poniżej przedstawiamy inwestycje, które wskazali do realizacji mieszkańcy poszczególnych
sołectw.

BIEŃKOWICE - Przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej
w Bieńkowicach (30.035,55 zł).
BOLESŁAW - Remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu –
etap III (20.754,55 zł).
CHAŁUPKI - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu
zabaw w Chałupkach (20.000,00
zł). zakup dwóch bramek aluminiowych dla Grupy Żaków trenujących przy LKS Chałupki
(5.000,00 zł), zakup materiałów
do wykonania remontu elewacji zewnętrznej budynku LKS
Chałupki (5.035,55 zł).
KRZYŻANOWICE - Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Akacjowej
w Krzyżanowicach (30.035,55 zł).
NOWA WIOSKA - Montaż
krawężników przy drogach
gminnych z robotami towarzyszącymi (16.249,23 zł).
OWSISZCZE - Przebudowa

chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach - etap II
(29.044,37 zł).
ROSZKÓW - Remont świetlicy wiejskiej polegający na częściowej wymianie stolarki okiennej - etap II oraz remoncie pomieszczenia sołeckiego znajdującego się na parterze budynku
(20.213,92 zł).
RUDYSZWAŁD - Remonty
przy drogach gminnych w sołectwie Rudyszwałd (24.194,55
zł), zakup namiotu na potrzeby
sołectwa (5.000,00 zł).
TWORKÓW - Zagospodarowanie dwóch skarp znajdujących
się w centrum wsi (30.035,55 zł).
ZABEŁKÓW - Odwodnienie
ul. Zagumnie - II etap (30.035,55
zł).
Razem na wykonanie zadań
z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 265.634,37 zł.
(BJ)

Projekt na przebudowę ulicy
Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach znalazł się na pierwszym
miejscu wstępnej listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewodę
Śląskiego.
Wojewoda Śląski zatwierdził
wstępną listę rankingową wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. Projekt „Przebudowa dróg: ul. Szkolnej oraz ul. Pomnikowej w Bieńkowicach” uzyskał największą ilość punktów.
Wnioskodawcy złożyli 80
wniosków na kwotę ponad 109
mln zł. Do 15 listopada 2016 r.
wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście,
mogą składać zastrzeżenia do
wyników oceny merytorycznej
wniosków. Potem dowiemy się,
kto ostatecznie dostał pieniądze.
W ramach zadania ma zostać przebudowane łącznie
1308 m jezdni – zostanie wyko-

nana nowa podbudowa i nowa
nawierzchnia asfaltowa, wzdłuż
ulicy Szkolnej ma powstać dwukierunkowa ścieżka rowerowa,
częściowo zostaną przebudowane chodniki.
Szacowany koszt wykonania
zadania – 2.506.888,00 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania – 1.253.444,00 zł
Jeśli otrzymamy dofinansowane zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku.
(BJ)

Promesa na most
w Zabełkowie

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych, przyznał promesę na przebudowę mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Zabełkowie.
Wysokość dotacji będzie wynosić
80.000 zł, nie więcej jednak niż 80
% wartości zadania po udzieleniu
zamówienia publicznego.
(BG)
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Radni debatowali nad gospodarką

wodno-kanalizacyjną w gminie Krzyżanowice
Tematem ostatniej sesji Rady
Gminy była „Gospodarka wodno-kanalizacyjna” oraz koncepcje
realizacji tego zadania w świetle
nowych wytycznych i możliwości
pozyskania środków zewnętrznych na jego sfinansowanie. Do
tematu wprowadził prezes PWK
„Górna Odra” Krzysztof Baszczak, a informacje uzupełnił wójt
gminy Grzegorz Utracki.
Gmina Krzyżanowice weszła
w XXI wiek z dobrze rozwiniętą
infrastrukturą techniczną. Cała
gmina została zwodociągowana.
Jako jedna z niewielu gmin wiejskich posiadała sieć gazową na
całym swoim obszarze oraz własne składowisko odpadów. Ostatnim elementem infrastruktury
do rozwiązania pozostała gospodarka ściekowa.

PRZYGOTOWANIA DO
BUDOWY KANALIZACJI

Działania w tym zakresie
można podzielić na trzy etapy.
Pierwszy z nich to lata 2000 –
2003, kiedy opracowano wstępną koncepcję oraz rozpoczęto
przygotowywanie dokumentacji
technicznej dla rejonu: Chałupki, Zabełków i Rudyszwałd. Etap
drugi to lata 2004 – 2009. Wtedy
to pojawiły się pierwsze środki
unijne i wiele gmin, w tym gmina Krzyżanowice, „zachłysnęło

się” możliwością, ich pozyskania za wszelką cenę. Etap trzeci
- lata 2010 r. do dzisiaj, to działania mające na celu poszukiwanie rozwiązań akceptowalnych
ekonomicznie i społecznie przez
mieszkańców naszej gminy.
Prace nad projektowaniem
kanalizacji na terenie gminy
Krzyżanowice rozpoczęły się
w 2002 roku w rejonie tzw. „trójwsi” (Chałupki, Zabełków i Rudyszwałd).
W 2008 roku gmina została podzielona na dwie aglomeracje:
Krzyżanowice-Bogumin, obejmującą sołectwa Chałupki, Zabełków i Rudyszwałd oraz dużą aglomerację Racibórz, obejmującą Roszków, Krzyżanowice,
Nową Wioskę, Owsiszcze, Tworków, Bolesław, Bieńkowice. Dla
obu obszarów zaplanowano
osobne rozwiązanie gospodarki ściekowej. Zawarte z Raciborzem porozumienie zobowiązywało gminę do wybudowania kanalizacji w siedmiu miejscowościach naszej gminy do końca
2015 r. Złożony w 2009 r. wniosek o dofinansowanie kanalizacji z Funduszu Spójności trafił na
listę rezerwową. Nie obejmował
on – ze względu braku gotowości
projektowej – dużej aglomeracji
Racibórz (7 północnych miejscowości naszej gminy), a jedynie

sokie żądania finansowe) spowodowało, że zablokowane zostały wszystkie możliwości pozyskania środków finansowych
na budowę kanalizacji według
innych koncepcji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu doprowadzono do likwidacji aglomeracji
Krzyżanowice – Bohumin oraz
wyjścia z aglomeracji Racibórz.
O konieczności likwidacji lub
zmiany granic aglomeracji wiadomo było od połowy 2013 r. Gminy, które wiedziały, że nie spełniają wymaganych ustawowych
kryteriów (jednorazowo przedłużone do końca 2018r.) miały
wręcz obowiązek zmienić granice aglomeracji lub je zlikwidować. Mając powyższe na względzie, dzisiaj mamy pewność
słuszności podjętych w ostatnich latach działań związanych
z likwidacją aglomeracji na terenie naszej gminy. Wiele gmin zachęconych możliwością pozyskania dużych pieniędzy na budowę
kanalizacji zawyżało wskaźniki
aglomeracyjne, nie patrząc na
aspekty finansowe dotyczące
opłat za odprowadzanie ścieków. Te gminy mają problemy
z udokumentowaniem efektów
ekologicznych budowy kanalizacji, a ceny za ścieki dochodzą
nawet do 40 zł/m3.

małą aglomerację Krzyżanowice-Bogumin (ze względu na gotową dokumentację).
Dopiero pod koniec 2012 r.
gmina dostała gwarancję finansowania. Jednak ze względu na
mocno skrócony okres rozliczenia istniało realne zagrożenie
niedotrzymania terminu realizacji tego zadania: zakończenie
budowy kanalizacji, finansowe
rozliczenie projektu oraz osiągnięcie narzuconego wskaźnika
przyłączenia wszystkich posesji
do sieci kanalizacyjnej. Niedotrzymanie terminu oraz zaplanowanego efektu ekologicznego,
groziło zwrotem dotacji i karami. Po analizie zagrożeń radni
postanowili odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie.
Wpływ na rezygnację z dofinansowania miała także zbyt wysoka
cena za odbiór ścieków, jaką musieliby płacić mieszkańcy. Przez
kilka lat trwały usilne starania
o wyjście z aglomeracji Racibórz,
ponieważ pozostanie w niej groziło niewykonaniem zobowiązań,
czyli wybudowania kanalizacji
w 7 sołectwach do końca 2015r, CO DALEJ Z KANALIZACJĄ
a to z kolei spowodowałoby ko- W GMINIE
nieczność płacenia kar. Sztywne KRZYŻANOWICE?
stanowisko Raciborza związaZgodnie z ostatnimi zmianane z brakiem zgody na wyjście mi i przygotowaniem V aktualiz aglomeracji (w pewnym mo- zacji KPOŚK (Krajowego Promencie pojawiły się nawet wy- gramu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych), o środki unijne będą mogły ubiegać się tylko aglomeracje uwzględnione
w tym dokumencie. Gminy, które nie są objęte aglomeracjami
same będą wyznaczać kierun-

Sezon na palenie śmieci
Przyszła jesień, rozpoczął się
sezon grzewczy. Wiele osób pozbywa się śmieci paląc je w piecach i przydomowych kotłowniach. Jak bardzo jest to rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie chmury ciemnego
dymu nad całą okolicą. Bywają
miejsca, gdzie wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe.
Dla niektórych, śmieci to
główny materiał opałowy, a do
sezonu grzewczego przygotowują się cały rok gromadząc
wszelkie zużyte opakowania.
Metoda ta nie pomaga jednak
zaoszczędzić na kosztach węgla, bo wydajność energetyczna
nieposegregowanych śmieci nie
jest tak wielka, a może stać się
przyczyną bardzo poważnych
i „kosztownych” kłopotów.
Jakie kary nam grożą? Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191
ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za
spalanie niedozwolonych śmieci
grozi mandat do 500 zł lub gdy
sprawa trafi do sądu, grzywna
w wysokości do 5 000 zł. Kara
aresztu trwa od 5 do 30 dni. Nie
chodzi tu o straszenie naszych
mieszkańców, ale o świadomość,
że spalanie śmieci nie jest bezkarne. Straż Miejska może przeprowadzać kontrole dotyczące
spalania odpadów w piecach
grzewczych, na terenach prywatnych posesji.
To, czym się pali w domowym
piecu, nie jest wbrew pozorom
prywatną sprawą właściciela
domu. Od jego rozsądku, wiedzy i swoistej dyscypliny zale-

ży jakość powietrza i czystość
w okolicy.
Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. To
my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie,
swoich bliskich i sąsiadów paląc odpady w domowym piecu.
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń. Tlenek i dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór i cyjanowodór, metale ciężkie, ołów, kadm, arsen,
chrom, nikiel – to tylko część
szkodliwych substancji, jakie
powstają przy spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych.
Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np.
butelek typu PET, worków foliowych, butów, zużytych pampersów, odpadów z gumy (niektórzy palą nawet opony, co
czuć i widać), czy lakierowanych materiałów. W wyniku
spalania tego typu odpadów
emitowane są rakotwórcze dioksyny. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały
organizm i chociaż skutki ich
oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący
wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się
od kaszlu i uczucia duszności.
Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną

odpornością, która objawia się
w formie alergii. Zanieczyszczenia stwierdzane w niskiej emisji
są szczególnie niebezpieczna
dla kobiet w ciąży i rozwijającego się płodu, zwiększają ryzyko poronienia, porodów wcześniaczych, słabszego funkcjonowania układu odpornościowego,
a nawet rozwoju intelektualnego w wieku późniejszym.
Oszczędności ze spalania
śmieci są tylko pozorne, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze niebawem trzeba będzie
wydać na leczenie.
Musimy dorosnąć jako społeczeństwo i zdać sobie sprawę
z tego, że palenie śmieci w piecach domowych jest oznaką głupoty i zacofania. Może okazać
się, że wakacyjny koktajl z truskawek wyhodowanych w naszym ogródku, niekoniecznie
jest „eko” a serwowany placek
z owocami – pigułką dioksyn.
PAMIĘTAJ! W piecu domowym nie wolno palić śmieci.
Szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia jest spalanie odpadów
z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy,
lakierowanego drewna, mebli.
W piecu domowym możesz
spalać tylko: węgiel, koks; drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi; odpady z kory
i korka; papier i tekturę, karton.
opr. red

ki uporządkowania gospodarki ściekowej na swoim terenie,
a tym samym określać będą tereny i obszary objęte różnymi
systemami kanalizacji. Obecnie
preferuje się system mieszany, tj.
centra sołectw ze zwartą zabudową wyposażyć w sieć kanalizacyjną, z małymi oczyszczalniami
kontenerowymi. Pozostałe budynki wyposażyć w przydomowe
oczyszczalnie ścieków. W skrajnym przypadku dopuszcza się
możliwość zabudowy zbiorników bezodpływowych z wywozem ścieków do stacji zlewnych.
Reasumując, monitorowana
jest sytuacja i możliwości dotyczące systemów kanalizacyjnych, które można zastosować
w naszej gminie. Posiadamy dokumentację dla Krzyżanowic
oraz trzech sołectw południowych: Chałupki, Zabełków, Rudyszwałd. W dalszym ciągu czynione są starania o pozyskanie
środków zewnętrznych, które
rozwiążą gospodarkę ściekową
na dogodnych warunkach. Co
w świetle zmian i nowych wytycznych nie jest proste. Nie
jesteśmy w stanie wybudować
kanalizacji sanitarnej w całej
gminie bez znaczącej pomocy
środków zewnętrznych. Stąd też
jednym z głównych elementów
związanych z wyborem akceptowalnego rozwiązania tego problemu będzie możliwość pozyskania środków finansowych.
Na zakończenie wójt gminy
Grzegorz Utracki zapewnił, że
system kanalizacji jaki zostanie wybrany, będzie uzasadniony ekonomicznie i społecznie –
opłaty za korzystanie z kanalizacji muszą być zaakceptowane
przez mieszkańców.
(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
Krzemien.
12 listopada
Jubileusz 50-lecia działalności obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich
w Bolesławiu.
15 listopada
W Raciborzu wójt gminy uczestniczył w II Festiwalu Perspektyw
(w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości). Podczas wydarzenia
uczniowie gimnazjów mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz ofertą firm, również z terenu gminy Krzyżanowice,
związanych z kształceniem zawodowym i technicznym.
16 listopada
W Centrum Kultury w Tworkowie
odbyło się doroczne spotkanie integracyjne „Dzieci – Dzieciom’.
Wójt gminy Grzegorz Utracki odwiedził seniorów zrzeszonych
w Kole Chałupki z okazji ich święta, składając najserdeczniejsze życzenia.
17 listopada
Wójt gminy uczestniczył w Radzie
LGD Morawskie Wrota oraz szkoleniu w zakresie oceny wniosków
w nowym okresie programowania.
Odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Gminy, na której podsumowano
działania w 2016 roku.
19 listopada
W sali narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach odbyły się zajęcia Krzyżanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Po raz pierwszy rodzice
dzieci mogli skorzystać z bezpłatnych wykładów Akademii Rozwoju Rodzica, które prowadzone by
równolegle.
20 listopada
Zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda uczestniczył w dorocznym festiwalu folkloru – Kolaja w
partnerskiej gminie Hać, podczas
którego wystąpił zespół taneczny
Tworkauer Eiche i Chór św. Anny
z Krzyżanowic.
21 listopada
Wójt gminy Grzegorz Utracki odwiedził Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie w związku
z Dniem Pracownika Socjalnego.
W Krzyżanowicach odbyło się robocze spotkanie władz partnerskich
gmin Krzyżanowice i Piszcz oraz
pracowników odpowiedzialnych
za pozyskiwanie środków pomocowych, na którym omówiono
wstępny harmonogram wspólnych działań.
W Krzyżanowicach wójt Grzegorz
Utracki spotkał się ze starostą Szylerzowic Radkiem Kanią w sprawie
możliwości pozyskiwania środków
z programu INTERREG V-A na przyszłe wspólne inwestycje.
22 listopada
W Chałupkach na „Zamku” odbył się Koncert finałowy projektu
Nasze Radio, który realizuje ZSO
w Chałupkach.
23 listopada
W Kuźnia Raciborskiej odbyło
się spotkanie z czeską delegacją
parlamentarzystów. W spotkaniu
uczestniczył wójt gminy Grzegorz
Utracki. Tematem wiodącym był
rozwój regionów oparty na ekologicznym, międzynarodowym transporcie wodnym.
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Gospodynie z Bolesławia świętowały jubileusz
Bieńkowice » Skuli jubileusza KGW w bolesławskiej sali
bydzie wielkie ucztowani, bydom śpiewy, bydzie jodło, żodno
stond nie wyjdzie głodno! Tak
zapraszały na jubileusz 50-lecia panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bolesławiu.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą świętą w intencji
gospodyń, którą odprawił proboszcz parafii Bolesław ksiądz
Henryk Wycisk. Po mszy uroczystość kontynuowano w świetlicy wiejskiej. Panie otrzyma-

ły wiele gorących słów, gratulacji i podziękowań za działalność i kultywowanie tradycji, za
przekazywanie tych wartości
młodszemu pokoleniu, promowanie swojej małej wsi. Życzenia, kwiaty i prezenty składali
na ręce przewodniczącej koła
Renaty Fichna goście, m.in: dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek – w imieniu własnym i wójta
gminy Grzegorza Utrackiego,
przekazując list gratulacyjny
i czek – sołtys Bertold Fichna, przedstawiciele OSP, klubu sportowego i DFK oraz koleżanki z kół gospodyń wiejskich
gminy Krzyżanowice, a także
młodzież z Bolesławia. Pani Urszula Prochaska-Burek w kilku słowach przedstawiła historię działalności koła. Dyplomy
i kwiaty otrzymały panie szczególnie zaangażowane w działalność KGW.
Gospodynie zadbały o każdy
szczegół uroczystości. Nie zabrakło pięknego wystroju stołów, pysznych potraw i słodkości przygotowanych przez
KGW. Goście mieli także okazję wpisać się do księgi pamiątkowej.

Ksiądz Henryk Wycisk otrzymał

medal im. Ks. Prałata Stefana Pieczki
19 listopada w Raciborskim
Centrum Kultury podczas obchodów XV Dni Księdza Stefana Pieczki odbyło się uroczyste
wręczenie medali Unitas in Veritate, przyznawanych za szczególne osiągnięcia na polu działalności dobroczynnej, społecznej oraz naukowej.
W tym roku medalami im ks.
Prałata Stefana Pieczki zostali
wyróżnieni: proboszcz parafii
Bolesław ks. Henryk Wycisk,
Irmgarda Lazar – mieszkanka Pawłowa, prof. zw. dr hab.
Franciszek Antoni Marek
(przyczynił się do powstania
PWSZ w Raciborzu) oraz Bogusława Anna Chlebus – ekonomistka, matematyk, pedagog.
Ks. Henryk Wycisk urodził
się 1 stycznia 1950 roku w Wierzchu na Opolszczyźnie. Po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Nysie. Święceń kapłańskich
udzielił mu brat ojca – ks. bp Wacław Wycisk 20 maja 1973 roku
w rodzinnej parafii. Od 16 sierpnia 2000 roku jest proboszczem
Parafii św. Jadwigi w Bolesławiu.
Księdzu Pieczce zawsze leżała na sercu troska o chorych.

Dawny szpital na ul. Bema należał do jego parafii i dbał, by
nie brakło w nim duszpasterskiej opieki. Po zmianie ustrojowej (w końcowych latach życia) został szpitalnym kapelanem. Sam coraz bardziej chory,
prosił kapłanów, aby dopomagali w posłudze sakramentalnej chorym w szpitalu. Jednym
z pierwszych, który odpowiedział na jego apel był ks. Henryk Wycisk, wtedy jako pro-

boszcz w Ocicach, objął służbę przy szpitalu w jeden dzień
tygodnia. Ks. Henryk jeszcze
jako młody wikary odwiedzał
chorych po domach i wnosił
trochę słońca swym humorem i pogodą ducha. W 1991 r.
krótko po śmierci ks. Stefana
Pieczki kilka osób dobrej woli,
spotkało się w Ocicach w parafii ks. Wyciska, by w Raciborzu założyć domowe hospicjum.
Ks. Henryk objął funkcję ka-

Były też śpiewy i grała orkiestra dęta, którą kierował Krystian Pietrasz. Nie mogło też
zabraknąć występów kabaretowych w wykonaniu najmłodszego pokolenia aktorów bolesławskich biesiad śląskich, jak również tych starszych. Przedstawione scenki z życia wzięte to
pełna humoru satyra na otaczającą nas rzeczywistość. Kolejne
skecze wzbudzały wśród gości
„salwy” spontanicznego śmiechu i gorące brawa – szczególnie te, które dotyczyły gminnych
realiów. Wesołe biesiadowanie
trwało do późnego wieczoru.
(tb)
pelana. Niełatwo czasem być
pośrednikiem Boga u ciężko
doświadczonego, czasem zbuntowanego, cierpiącego człowieka! Jego pomysłem było, by hospicjum przyjęło za patrona św.
Józefa, wzywanego w litanii jako „Nadzieja chorych”. W latach 1990 – 2000 ks. Wycisk był
proboszczem w Ocicach. Żył
jeszcze emerytowany ks. prałat Bernard Gade, już wtedy
niewidomy. Między tymi dwoma kapłanami zawiązała się nić
wzajemnego zrozumienia. Nowy proboszcz był mu towarzyszem niemal do samej śmierci.
Zebrał potem po nim przedmioty codziennego użytku i założył
swoiste muzeum, w którym jest
m. in. sławetny rower. Od 2000
r. ks. Wycisk jest proboszczem
w Bolesławiu. Nadal jeździ rowerem, nadal raz w tygodniu
jest w szpitalu, pomagając kapelanowi ks. Kotlińskiemu i nadal jest duchowym opiekunem
hospicjum. Nikt nie policzy
ilu ludziom ułatwił przejście
przez ciężki próg z tego życia
do wieczności, ilu nieuleczalnie
chorym pomógł przezwyciężyć
lęk przed końcem, ilu smutnym
po stracie bliskich dał pocieszenie! Do tradycji bowiem hospicjum należy także organizowanie spotkań po śmierci bliskich,
aby rodzinie dać pomoc psychologiczną i duszpasterską
i wyrwać z depresji po stracie
ukochanych osób.
opr. red.

Najserdeczniejsze życzenia

30 października br. swoje 95.
urodziny obchodziła mieszkanka Bieńkowic Pani Maria Korzonek. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedzili zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda
i skarbnik gminy Danuta Biczy-

sko. Wręczając bukiet kwiatów
złożyli najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym i mieszkańców gminy – dużo zdrowia,
pogody ducha i radości w otoczeniu najbliższych oraz kolejnych tak pięknych rocznic.

Najstarsza mieszkanka
Tworkowa, pani Gertruda Wystyrk, obchodziła 20 listopada
swoje 94. urodziny. Urodzinową
wizytę złożyli jubilatce zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda oraz zastępca kierownika

USC Dorota Dwulecki. W imieniu własnym i lokalnej społeczności złożyli najserdeczniejsze
życzenia – zdrowia pogody ducha oraz kolejnych tak pięknych
jubileuszy. Do życzeń dołączony
był bukiet kwiatów i upominek.
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Święto pieczonego ciasteczka
Tworków » Dzień 18 listopada, bez wątpienia dla wielu osób
był dniem wyjątkowym, gdyż
właśnie tego dnia w Centrum
Kultury w Tworkowie odbyło się
spotkanie integracyjne „Dzieci – Dzieciom”. Spotkania integracyjne mają ponad 20-letnią
tradycję. We wspólnych zabawach biorą udział mieszkanki
„Różanego Pałacu” w Krzyżanowicach, dzieci niepełnosprawne
z naszej gminy oraz uczniowie.
Spotkanie rozpoczęło się od
zabawy i tańców oraz przedstawienia w wykonaniu uczniów
z ZSO w Bieńkowicach zrzeszonych w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Z sercem na dłoni”.
Kolejną atrakcją wspólnego
spotkania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych było pieczenie ciastek – to punkt programu, którego nie może zabraknąć pod żadnym pozorem, dlatego też spotkanie to jest bardziej
popularne pod nazwą „Święto
pieczonego ciasteczka”.
– Próbowaliśmy zmienić
program spotkania, rezygnu-

jąc z pieczenia ciastek. Jednak
dzieci bardzo lubią uczestniczyć
w zajęciach kulinarnych i byłyby
zawiedzione, gdyby tego punktu
w programie zabrakło. To taki
„przedsmak” świąt i nie chcieliśmy sprawić im zawodu – mówi
Sabina Ciuraszkiewicz, organizator i koordynator całej imprezy. - Muszę przyznać, że dla nas
dorosłych te spotkanie są także
pełne emocji i wzruszeń.
Z przygotowanego wcześniej

zabawy i śpiewy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadził katecheta z ZSO w Bieńkowicach,
jednocześnie opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza – Marcin Jędorowicz, który jak profesjonalny wodzirej porwał do
zabawy wszystkich bez wyjątku.
Integracja osób zdrowych
i niepełnosprawnych to nie
musi być wielka akcja – wyjaśnia ideę spotkania Daria Wieczorek. – Czasami wystarczy
zwykły ludzki gest, dostrzeżenie czyjejś potrzeby. Wystarczy
wspólna zabawa, wspólne pieczenie ciasteczek, przebywanie
ze sobą, aby ludzie zdrowi i niepełnosprawni mogli w sposób
naturalny doświadczać siebie
wzajemnie.
Nad sprawnym przebiegiem
spotkania, na które przybyło ponad 50 gości, czuwali pracownicy GZOKSiT Marta Nawrocka,
Jadwiga Więcek i Andrzej Fojcik, tworzący zgrany zespół. Ponieważ było to już kolejne spotkanie, każdy z nich wiedział jakie ma zadania, więc impreza
przebiegała nie tylko sprawnie
od strony „technicznej”, ale też
w miłej i radosnej atmosferze.
(tb)

ciasta wykrawano, a następnie
ozdabiano ciasteczka. W wykrawaniu ciastek i ich zdobieniu
aktywny udział brała gospodyni spotkania dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek oraz kierownik
OPS Renata Reszka. Na spotkanie przybyli także wójt gminy Grzegorz Utracki i dyrektor
ZSO w Bieńkowicach Dariusz
Krawczyk.
W oczekiwaniu na gotowe,
upieczone ciasteczka, wesołe

CZY MOŻNA

wydrukować przestrzeń?
Krzyżanowice » 19 listopa- mogli z bliska obserwować jak zastosowanie m.in. w medycyda studenci Krzyżanowickie- działa drukarka 3D. Dzieci do- nie, technice, motoryzacji, ale
go Uniwersytetu Dziecięcego wiedziały się, że druk ten ma i w kulinariach. Prowadzący –
pracownik Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego
– zaprezentował działanie drukarki 3D, skanera 3D oraz innych urządzeń potrzebnych do
planowania i wykonywania tzw.
inżynierii odwrotnej, czyli procesu, w którym na podstawie
obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentację w formie 3D. Wszyscy wspólnie zastanawiali się nad odpowiedzią
na pytanie - czy da się wydrukować przestrzeń?
Podczas, gdy mali studenci
uczestniczyli w zajęciach i pokazie naukowym, rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z wykładu i warsztatów w ramach

Akademii Rozwoju Rodzica.
Pierwszy z cyklu wykładów zatytułowany był „Moje dziecko
moim szefem – jak zarządzać
swoim pracodawcą”.
Zajęcia dla studentów odbywają się raz w miesiącu, wg usta-

lonego harmonogramu, w sali
narad Urzędu Gminy, natomiast
wykłady Akademii Rozwoju Rodzica prowadzone są w małej sali
narad Urzędu Gminy. Wójt gminy Grzegorz Utracki, który przywitał młodych studentów, pogra-

tulował im podjęcia decyzji o poznawaniu fascynującego świata
nauki i rozwijaniu swoich zainteresowań, a rodziców zachęcał
do uczestniczenia w wykładach
dla dorosłych.
(tb)

Środkowo i Południowo-Wschodniej. Projektowana inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”) – Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz
z późniejszymi zmianami.
Gminy, na terenie których będzie zlokalizowany
gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez
inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota
regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą
można przeznaczyć na potrzeby społeczności
lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są
prowadzone z zastosowaniem 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

REKLAMA

KARP ŚWIĄTECZNY
od 19 do 22 grudnia 2016

JOACHIM ŁOPOCZ

Tworków, ul. Nowa 10
Zamówienia telefoniczne 504 026 989

(możliwość dowozu pod wskazany adres)

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 najważniejszymi gazociągami w Polsce. Obecnie Spółka
rozpoczyna realizację kluczowego projektu inwestycyjnego jakim jest Interkonektor Polska-Czechy, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ok. 54 km
i średnicy 1000 mm, tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu oraz stacja pomiarowa na terenie
gminy Krzyżanowice. Trasa gazociągu będzie
przebiegała przez teren województwa opolskiego w gminach Kędzierzyn-Koźle, Bierawa
i Cisek oraz województwa śląskiego w gminach
Rudnik, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Krzanowice i Krzyżanowice.
Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy
Polską i Czechami, które umożliwi kształtowanie konkurencyjnego rynku gazu w Europie
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Święty Marcin

Bieńkowice

w gminie Krzyżanowice
Przypadające 11 listopada
obchody Dnia św. Marcina stały się w naszej gminie tradycją.
Wieczorem dzieci niosąc zapalone lampiony uczestniczą wraz
z rodzicami w pochodzie prowa-

dzonym przez świętego Marcina, jadącego na koniu, ubranego
w czerwoną pelerynę i w hełmie
na głowie. Po pochodzie dzieci
dostają świętomarcińskie rogale.

Owsiszcze

Krzyżanowice

Tworków
Tworków
Krzyżanowice

Bieńkowice

Bieńkowice

Krzyżanowice

Bieńkowice

Tworków
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Jubileuszowy Oktoberfest
w Roszkowie

Owsiszcze
Owsiszcze

INFORMACJA UG KRZYŻANOWICE O OFERCIE PRACY

Roszków » Po raz dziesiąty
Roszków bawił się na biesiadzie
piwnej. Dobry humor, świetna
zabawa, to atuty każdego Oktoberfestu organizowanego
przez mieszkańców tego niewielkiego sołectwa. Tegoroczny
odbył się w sobotę wieczorem
29 października w miejscowej
świetlicy.
Oktoberfest to nie tylko
degustacja piwa. To tradycja
i chęć wspólnej zabawy, to okazja, aby spotkać się ze znajomymi. Dlaczego nie skorzystać
z takiej okazji? Biesiadowano
przy muzyce granej przez DJ-ów. Na akordeonie przygrywał
pan Alfred Łuska, a biesiadne
śpiewy prowadziła pani Halina Blokesz.
Były zabawy i konkursy: degustacja i rozpoznawanie marki piwa po smaku, picie piwa
na czas łyżeczką do herbaty,
rzut korkiem do kufla na piwo.
Ogromne emocje towarzyszyły
licytacji „piwnej baby” - ozdoby,
pod którą kryła się 5-litrowa beczułka piwa.
Oktoberfest to święto piwa,
więc nie zabrakło tego złocistego napoju. Poza tym można było skosztować grochówki, udźca
z prosiaka, chleba ze swojskim
smalcem i kiszonym ogórkiem,
a na słodko domowych wypieków. Całą imprezę prowadzili
kierownik świetlicy Maria Riedel i sołtys Józef Staś.
REKLAMA

Pierwszy Oktoberfest w Roszkowie był typowo śląski, podczas
drugiego bawiono się i tańczono
przy cygańskiej muzyce. Atrakcją
trzeciego byli myśliwi grający na
rogach myśliwskich. W kolejnych

edycjach można było podziwiać
„Jezioro łabędzie” (balet w wykonaniu panów z Roszkowa) czy
zespół Bony M, był też Oktoberfest w stylu western and country.
(tb)
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ŚWIĘTO SENIORÓW Tak się bawią seniorzy
Krzyżanowice » Co roku jesienią, seniorzy obchodzą swoje święto. Również i w Krzyżanowicach emeryci zrzeszeni
w miejscowym kole, choć starsi wiekiem, to wciąż młodzi duchem, wesoło i radośnie świętowali Dzień Seniora 9 listopada
w restauracji Staruszek.
Wśród zaproszonych gości
był wójt gminy Grzegorz Utracki, który złożył seniorom życzenia: zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności, optymizmu życiowego, miłości z serc
najbliższych oraz szacunku
i życzliwości ze strony społeczeństwa. Na święto krzyżanowickich seniorów zawitali również: ksiądz proboszcz Jerzy Witeczek oraz prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów
w Raciborzu Krystyna Loch.
Cała uroczystość przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze.
Za zdrowie seniorów spełniono
toast lampką wina, potem był
obiad i słodki poczęstunek. Miłą niespodzianką dla seniorów
był występ akordeonistki Edyty Obruśnik.
Krzyżanowickie koło jest
najmłodsze „stażem” w gminie
Krzyżanowice – powstało 13 lutego 2009 roku, zapisało się wtedy
30 osób. Obecnie koło liczy 115

Chałupki » Koło emerytów
i rencistów z Chałupek zorganizowało dla swoich członków
Dzień Seniora. Spotkanie odbyło się 16 listopada w restauracji
Nad Strumykiem w Zabełkowie.
Na uroczystość przybyli seniorzy z Chałupek, Zabełkowa
i Rudyszwałdu oraz zaprzyjaźnieni „duchodcy” z Szylerzowic, którym przewodziła prezes Marta Miklová oraz starosta
Radek Kania.
Zebranych powitał przewodniczący koła Henryk Biada, składając życzenia oraz życząc miłej i radosnej zabawy.
Gościem honorowym był wójt
gminy Grzegorz Utracki, który
życzenia: długich lat w zdrowiu,
szczęściu i radości złożył seniorom, w imieniu własnym oraz
władz gminy.
W obchodach dnia seniora
uczestniczyły również przedstawicielki Zarządu Oddziału
Okręgowego Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów w Raciborzu – prezes Krystyna Loch
i skarbnik Helena Rozmus.
Po części oficjalnej, życzeczłonków i działa bardzo pręż- do teatru, operetki czy na mu- niach i przemówieniach bynie. Poza spotkaniami z okazji sicale. W tym roku seniorzy byli ła kawa i wyśmienite ciastka,
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Ko- na trzydniowej wycieczce w Kobiet, Dnia Matki i innych okazjo- tlinie Jeleniogórskiej i okolicach
nalnych świąt, organizowane są Karpacza, we wrześniu na jedwycieczki turystyczne, wyjazdy nodniowej wycieczce w Wiśle,
połączonej z biesiadą góralską.
Należy się spodziewać, że
i w przyszłym roku nie zabraknie atrakcyjnych imprez i wycieczek, które są dofinansowane
z budżetu gminy oraz Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Obecny skład zarządu krzyżanowickiego koła to: Maria Stanik – przewodnicząca, Urszula
Szuła – skarbnik, Maria Riedel –
sekretarz, Maria Bańczyk i Maria Krupa – członkinie zarządu.
(tb)

Papugi, kanarki, gołębie, patyczaki

wieczorem zaś gorąca kolacja.
Oprawę muzyczną zapewnił DJ
Karol Kretek z Bieńkowic, bawiąc równocześnie gości dowcipami, anegdotami i zachęcając do wspólnych śpiewów. Do
tańców emerytów nie trzeba było zachęcać, bo gdy zabrzmiały pierwsze takty muzyki, pary taneczne od razu zapełniły
parkiet.
Naturalny mechanizm zmiany ról życiowych oraz obniżenie
się aktywności społecznej seniorów powoduje, że czasami
czują się niepotrzebni i samotni.
Nie dotyczy to jednak seniorów
z Chałupek, którzy biorą czynny udział w wielu impreach np.

Dni Chałupek, Festyn Rodzinny
czy Jarmark na granicy. Każdego roku spotykają się na kilku
imprezach. W styczniu jest to
Dzień Babci i Dziadka, okazjonalnie świętują Dzień Kobiet,
następnie w maju organizowany
jest Dzień Matki, a w listopadzie
Dzień Seniora.
Jedną z największych atrakcji są wycieczki. W sierpniu bieżącego roku seniorzy odwiedzili
Palmiarnię w Gliwicach i podróżowali kolejką wąskotorową do
opactwa w Rudach. W tym roku zwiedzili też Kraków: Wawel,
Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki oraz Łagiewniki: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i kościół Św. Jana Pawła II.
W grudniu delegacja chałupeckiego koła emerytów odwiedzi seniorów z Szylerzowic,
którzy organizują mikołajkowe
spotkanie. Planowana jest też
wspólna wycieczka na kiermasz
bożonarodzeniowy do czeskiej
miejscowości Raduń niedaleko Opawy.
(tb)

Kubuś Puchatek
obchodził 90. urodziny

i boa dusiciel na wystawie w Tworkowie
Tworków » Na wystawie
w tworkowskim Centrum Kultury przez całą sobotę, 10 listopada, można było podziwiać kolorowe kanarki i papugi oraz różne rasy gołębi.
Tegoroczny pokaz wzbogaciła mała wystawa gryzoni, na
której dzieci z Tworkowa chciały
pochwalić się swoimi pupilami.
Z egzotycznych zwierząt można też było zobaczyć ślimaka olbrzymiego i boa dusiciela oraz
tak chętnie hodowane owady:

patyczaka rogatego, straszyka
australijskiego i karaczana madagaskarskiego.
Wśród wystawców rozlosowano nagrody, m.in. agamę
z terrarium – nagrodę specjalną sołtysa Tworkowa.
Organizatorami wystawy byli miłośnicy – hodowcy papug,
kanarków i gołębi pocztowych,
Rada Sołecka Tworkowa oraz
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
(tb)

Krzyżanowice » 14 października 2016 roku Kubuś Puchatek
skończył 90 lat! Tego dnia w 1926
roku wydano książkę autorstwa
Alana Alexandra Milne opisującą losy sympatycznego, choć
niezbyt mądrego misia i jego
przyjaciół: Prosiaczka, Królika, Sowy Przemądrzałej, Kłapouchego, Mamy Kangurzycy
i Maleństwa oraz Krzysia.
Z okazji tak zacnego jubileuszu 27 października w Gminnej

Bibliotece Publicznej w Krzyżanowicach pani dyrektor
Agnieszka Winiarczyk zorganizowała dla Kubusia Puchatka przyjęcie urodzinowe, na
które przyszły przedszkolaki
z Nowej Wioski wraz z opiekunami oraz dyrektor Przedszkola
w Krzyżanowicach Iwona Fajger-Grochowska i oczywiście
Kubuś Puchatek we własnej
osobie. Oj, co to się działo! Miś
przyjmował laurki z życzenia-

mi, wysłuchał piosenek i fotografował się z dziećmi. Na urodzinach nie mogło zabraknąć
tortu z fajerwerkami! Upiekły
go mamy przedszkolaków z Nowej Wioski. Po słodkim, małym
„co nieco”, dzieci pożegnały Kubusia Puchatka i poprosiły Jubilata, żeby również za rok zechciał świętować z nimi swoje
urodziny.
(tb)
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Nasze Radio w Chałupkach
BEZPIECZNIE W ROLNICTWIE
Chałupki » W Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Chałupkach realizowany jest projekt
„Nasze radio”. Projekt wdrożono w celu przełamania stereotypów narodowych i kulturowych
bardzo często występujących
w rejonach pogranicznych, często zmieniających w przeszłości
przynależność państwową (to
znajdujące się w gminie Krzyżanowice było kiedyś częścią
Czech, Austrii, Prus, Niemiec).
Dzięki zrealizowanym w jego
ramach działaniach, obiektywne i rzetelne spojrzenie na tego rodzaju specyfikę południowych obrzeży powiatu raciborskiego prezentować ogółowi
populacji Chałupek, Zabełkowa i Rudyszwałdu zaczęła złożona z 40 osób grupa uczniów
ZSO w Chałupkach. Pod okiem
nauczycieli, zorganizowali oni
szkolne misyjne medium. Przybrało ono charakter radia, które w pierwszej kolejności skupiło się na emitowaniu audycji
poświęconych różnorakim zjawiskom etniczno-kulturalnym
i społecznym do dziś obecnym
w ich lokalnym środowisku. I tak
np. zaprezentowano w nich genezę i zakres działalności organizacji mniejszości niemieckiej, istniejącej w niemal każdej
z miejscowości gminy Krzyżanowice, a także skalę oddziaływania społecznego, ekonomicznego i kulturalnego często odwiedzającej Chałupki, Zabełków czy Rudyszwałd ludności

czeskiej. Prócz tego uczniowie
zyskali okazję do przeprowadzenia wywiadów z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych: wójtem gminny
Krzyżanowice – Grzegorzem
Utrackim oraz starostą raciborskim – Ryszardem Winiarskim.
Niosącym taką właśnie zawartość merytoryczną programom
towarzyszyła różnego rodzaju
muzyka wywodząca się z polskich (w tym górnośląskich),
niemieckich i czeskich kręgów
kulturowych. Podjęte wraz z początkiem września 2016 roku
(i nadal kontynuowane) działania służyć mają przy tym uwypukleniu społecznej roli szkoły
oraz poszerzeniu horyzontów
myślowych uczniów .

GŁÓWNE DZIAŁANIA
PROJEKTOWE

1. Warsztaty dziennikarskie
zorganizowane w Radiu 90,
Radiu Vanessa oraz Radiu
eM i redakcji „Gościa Niedzielnego”.
2. Zajęcia prezentujące genezę współczesnej problematyki etnicznej gminy Krzyżanowice.
3. Zajęcia z zakresu dziennikarstwa radiowego, w trakcie których uczniowie przygotowywali pliki audio z audycjami przeznaczonymi do
wyemitowania w tworzonej
przez nich rozgłośni.
4. Zajęcia polonistyczne służące opracowaniu treści pre-

zentowanych w audycjach
radiowych.
5. Zajęcia z zakresu emisji głosu.
6. Zajęcia psychoaktywne służące integracji grupy projektowej.

KONCERT FINAŁOWY

Wzorem potężnych stacji
radiowych (radio ZET, RMF
FM), stworzone przez uczniów
medium (które również po zakończeniu projektu kontynuuje
działalność) promował koncert,
na którym wystąpiły zespoły
TRZY PIĄTE oraz EDA. Ponadto w jego trakcie uczniowie dokonali podsumowania przeprowadzonych przez siebie działań i zaprezentowali generalne
wnioski z nich płynące. W wydarzeniu wzięli udział starosta
Ryszard Winiarski i wójt gminy
Grzegorz Utracki.
Nauczyciele zaangażowani
w realizację projektu Nasze Radio: Janusz Mokrosz (koordynator projektu), Tatiana Ciuraj,
Marta Paszek, Dariusz Wierzgoń, Weronika Wycisk, Gabriela Zygar.
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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Krzyżanowice » 15 listopada w sali narad Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach odbyło się
szkolenie dla sołtysów i rolników dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie. Celem szkolenia było przekazanie ogólnej wiedzy na temat:
zagrożeń pojawiających się na
terenie gospodarstw rolnych
ze szczególnym omówieniem
zagrożeń będących najczęstszą
przyczyną wypadków, procedur
obowiązujących przy zgłaszaniu
zdarzeń wypadkowych, podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wypłacanych
przez KRUS świadczeń (zasiłków, rent, emerytur, refundacji składek emerytalno-rento-

REKLAMA

wych), informacji o możliwościach skorzystania z turnusów
rehabilitacyjnych przez rolników oraz ich dzieci.
Dodatkowo szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzili strażacy z OSP Tworków
Organizatorami szkolenia
był Urząd Gminy w Krzyżanowicach, Starostwo Powiatowe
w Raciborzu, Placówka Terenowa kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu, Okręgowy Inspektorat
Pracy w Katowicach oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Raciborzu.

Podsumowaniem zdobytej
na szkoleniu wiedzy

był konkurs, którego
laureatami zostali:

Sołtysi
• I miejsce Józef Staś z Roszkowa
• II miejsce Piotr Minkina
z Owsiszcz
• III miejsce Andrzej Bulenda
z Tworkowa
Rolniczki
• I miejsce Barbara Popela
z Bieńkowic
• II miejsce Bożena Mruszczyk z Bieńkowic
• III miejsce Agnieszka Lasak
z Bieńkowic
Zwycięzcy oraz pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody, m.in. elektronarzędzia,
kompostownik, wózek transportowy, czajnik bezprzewodowy,
czujniki tlenku węgla, apteczki,
gaśnicę, gadżety. Nagrody ufundowali: Placówka Terenowa kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Raciborzu,Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach.
(tb)
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„A CÓŻ PIĘKNIEJSZEGO NAD NIEBO,

które przecież ogarnia wszystko, co piękne”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie
intensywnie działa od roku
szkolnego 2014/2015 Koło Naukowe „Kopernik” (w skrócie
KNK), które powstało z inicjatywy uczniów oraz dwóch nauczycielek tejże szkoły – Celiny Hanczuch i Edyty Obruśnik.

Głównymi celami koła są:

• pogłębianie wiedzy z zakresu astronomii, fizyki, matematyki, biologii, chemii oraz
pokrewnych dziedzin wśród
członków koła, ukierunkowane na perspektywę przyszłej
pracy naukowej;
• rozszerzenie wiedzy, poszerzenie kompetencji, kreatywnego rozwoju uczniów;
• budowanie i wzmacnianie
nieformalnych więzi pomiędzy ludźmi cieszącymi
się poznawaniem „świata
nauki”;
• comiesięczne spotkania zapoznające z tematyką rzadziej poruszaną na lekcjach,
a stanowiącą uzupełnienie
wiedzy zdobytej na zajęciach;
• współpraca z różnymi środowiskami naukowymi i biznesowymi oraz uczestnictwo

w szkoleniach, konferencjach, itp.;
• uzupełnienie oferty edukacyjnej ZSO w Tworkowie.
Koło naukowe prowadzi kronikę papierową ze szczegółowymi informacjami oraz na bieżąco uzupełnia stronę internetową z przeprowadzonych zajęć:
http://www.zsotworkow.pl/kn-kopernik/ .
W roku szkolnym 2016/2017
KNK startowało w konkursie
Fundacji Banku Zachodniego WBZ „Bank Ambitnej Młodzieży” o przyznanie grantu dla
szkoły. Spośród 366 wniosków
z propozycjami projektów z całej Polski, wyłoniono 45, w tym
też szkołę z Tworkowa. Od września 2016 roku do maja 2017 roku KNK będzie realizowało projekt dla uczniów oraz ich babć
i dziadków pt. „DRZEWO WIEDZY – Od kolybki aż do kryki”.
Już dziś zapraszamy uczniów
z całej gminy na Gminny Konkurs „Mistrz Pamięci”, organizowany z okazji Dnia Liczby Pi.
Szczegółowy regulamin konkursu zostanie przesłany drogą mailową do szkół.
17 października 2016 roku od-

Dzień Minionka

Minionków zarówno dużych, do
czego wykorzystaliśmy plastikowe butle po wodzie, jak i nieco mniejszych, w zależności od
możliwości i umiejętności dzieci.
I tak, w grupach starszych, każde dziecko indywidualnie „tworzyło” swoją postać Minionka
dnia w miarę możliwości ubra- z papierowych rolek, zaś najne były w „minionkowe” barwy tj. żółto-niebiesko. Wspólnie
z dziećmi tworzyliśmy postaci

w Przedszkolu w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » 8 listopada
zorganizowaliśmy w naszym
Przedszkolu Dzień Minionka.
Dzieci i oczywiście Panie tego

były się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Drzewo wiedzy
– od kolybki aż do kryki”, które
dotyczyły lasu. Honorowym gościem na spotkaniu był leśniczy z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie – pan Tomasz Sczansny.
Opowiadał on o ciekawostkach
z życia leśnych zwierząt, uspokajając nasze obawy – w okolicach Tworkowa nie ma wilków.
Obecne na spotkaniu babcie
i dziadkowie bardzo dobrze się
czuli zasiadając znów w szkolnych ławach. Wspominali dawne czasy, jakich przedmiotów
uczono w poszczególnych salach i jakich mieli nauczycieli.
Z podziwem patrzyło się na ich
podpisy wykaligrafowane pięknym pismem.
Wszyscy obecni na zajęciach,
wraz z panią dyrektor Aleksandrą Wawoczny i sołtysem wsi
Tworków panem Andrzejem Bulenda, złożyli podpisy na specjalnym liście, który został włożony
do kapsuły czasu. Na podwórku szkoły wspólnie została posadzona lipa o tytule: „Drzewo
wiedzy”.
Ma ona być symbolem troski
o przyszłe pokolenia i opiekunką
zdobywanej wiedzy z przedmiotów matematyczno – przyrodni-

(Mikołaj Kopernik)

czych. Bardzo pomocni okazali
się dziadkowie, którzy doradzali, w jaki sposób wykopać odpowiedni dół pod kapsułę czasu.
Po krótkim posiłku, przygotowanym przez członków KNK
w świetlicy i pokrzepiającej kawie oraz herbacie KNK wyruszyło w stronę parku, aby posadzić pozostałe drzewka. Otrzymaliśmy od leśniczego około 60

lip, za co bardzo dziękujemy. Pamiętamy o pszczelarzach, dlatego poprosiliśmy nadleśnictwo
właśnie o te szlachetne drzewa,
które cieszą nie tylko pięknymi
liśćmi, wonnymi kwiatami, cieniem w letnie upały, ale też obdarowują nas pyszną herbatą
w zimowe wieczory i dobrym
lipowym miodem, kiedy zbliżają
się jesienne kłopoty zdrowotne.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach.
Szczególnie babciom i dziadkom za ich pozytywną energię
i radość z przebywania w szkole – oby to przeniosło się na naszych wychowanków. Mamy nadzieję, że kolejne zajęcia z projektu będą równie udane.

młodsze dzieci „ubierały” przygotowane przez swoją Panią sylwety Minionków.
Już po kilku minutach całe
Przedszkole zamieniło się w Minionkową Wyspę. W tak sympatycznej atmosferze nie mogło
zabraknąć Minionkowych zabaw
oraz „przyjęcia”, o które zadbała

nasza Pani intendent. Minionkowy, żółty soczek oraz kołaczyki
w kształcie i barwach Minionków szybko zniknęły z talerzyków, co nikogo nie zdziwiło, bo
i dzieci tego dnia przeniosły się
z „realu” (Przedszkola), w świat
swoich ulubionych – niesfornych,
acz sympatycznych stworków.

Na koniec wspólne zdjęcia
i zorganizowanie w Przedszkolu miejsca – „wyspy”, gdzie Minionki na jakiś czas mogły zamieszkać.

Info: KNK ZSO Tworków

Info: Przedszkole
Krzyżanowice
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Moja ulubiona postać z bajki

INTERESUJĄCE HOBBY

Bolesław » W obecnych czasach, w dobie Internetu fajnie
jest mieć interesujące hobby,
takie jak np. rzeźbienie w owocach i warzywach. Takie niezwykłe hobby ma pan Damian
Strachota, który odwiedził nasze przedszkole i pokazała nam
czym jest carving.
Carving to sztuka rzeźbienia
w owocach i warzywach, wywodzi się ona z Dalekiego Wschodu. W krajach azjatyckich znany
jest już od co najmniej kilkuset lat. Wywodzi się on z Tajlandii. Obecnie w Tajlandii carving włączony jest
w program zajęć szkolnych jako dziedzictwo narodowe wymagające propagowania i ochrony. Najpopularniejszymi owocami i warzywami używanymi
w carvingu są arbuzy, melony,
dynie, rzodkiewki, marchewki.
Efektownie wyrzeźbione owoce
i warzywa zaskakują kunsztem
i precyzją, a jednocześnie przyciągają wzrok kształtem i wielobarwną grą kolorów natury.
Pan Damian potrafi z owoców i warzyw „wyczarować” zachwycające dekoracje, które
pięknie prezentują się na stole.
Pan Damian pokazał dzieciom
z naszego przedszkola, jak robi się takie rzeźby. Wykonał dla
nas koszyczek z arbuza, motyle
i myszki z rzodkiewek. Przedszkolaki z zainteresowaniem
przyglądały się tej sztuce, a na-

wet same miały okazję spróbować zrobić kuleczki z arbuza.
Tworzenie dzieł z owoców, daje
wiele satysfakcji i przyjemności.
Bardzo miło było nam gościć
pana Damiana i podziwiać wykonane przez niego kompozycje. Szkoda tylko, że to owocowe
piękno jest tak krótkie.
Info: Przedszkole Bolesław

Mini Playback Show
Owsiszcze » 21 października
2016 r. o godz. 10:00 odbyła się
w naszej placówce III edycja Mini Playback Show. Organizatorem konkursu tanecznego była
Anna Mróz-nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i opiekun
Małego Samorządu. Celem konkursu było ukazanie talentów tanecznych i teatralnych naszych
uczniów. Tym razem w konkursie udział wzięły cztery grupy.
Ważna była przede wszystkim
dobra zabawa i uśmiech towarzyszący naszym uczestnikom.
I miejsce zdobyły: Julia Lasak,
Martyna Michna, Patrycja
Błaszczok i Magdalena Fojcik,
II miejsce: Zofia Wolek, a dwa III
miejsca należały do: Bartosza

Cisz i Natalii Konieczny i Anny za udział oraz nagrody w postaWilner. Z racji tego, że zbliżał ci figurki świecącej w stylu własię Halloween to cała dekoracja śnie Halloween.
nawiązywała również do tej traInfo: ZSP Owsiszcze
dycji. Dzieci otrzymały dyplomy

Krzyżanowice » Przedszkole w Krzyżanowicach na przełomie września i października ogłosiło konkurs wewnątrz
przedszkolny pt. „Moja ulubiona
postać z bajki”. Celem konkursu było wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzicami przestrzennej bajkowej postaci.
Rodzinnie wykonane prace mile nas wszystkich zaskoczyły. Fantazja, pomysłowość,
a przede wszystkim zdolności
twórcze dzieci i rodziców są
godne podziwu. Miłym zaskoczeniem dla nas organizatorów była ilość prac, które napłynęły. Większość prac charakteryzowało to, iż pomysłodawcą
tematu były dzieci, zaś wykonawcami w dużej mierze byli
rodzice. Dzieci dodawały końcowe elementy tzw. wisienki. Najważniejszy jednak w przedsięwzięciu był radosny czas wspólnego tworzenia, czas spędzony
wspólnie Rodzic – Dziecko.
Komisja konkursowa miała
nie lada problem, by wyłonić
miejsca w związku z tym posta-

nowiła, iż wszystkie prace bez
wyjątku zajęły pierwsze miejsce.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali równorzędne nagrody, na które złożyły się: książka,
kolorowanka, dyplom oraz jajko
niespodzianka.
Uczestnicy konkursu zgodnie wszyscy byli usatysfakcjonowani i od razu zdeklarowali
się czynnie uczestniczyć w kolejnych konkursach.
Info: Przedszkole
Krzyżanowice

Święto pieczonego ziemniaka

Krzyżanowice » Dnia 20
października zorganizowano
w Przedszkolu w Krzyżanowicach „Święto pieczonego ziemniaka”. Mimo niesprzyjającej
pogody impreza odbyła się.
Przybyło wielu rodziców razem ze swoimi dziećmi z Krzyżanowic, Nowej Wioski i Roszkowa. Wszystko odbywało się na
sali gimnastycznej oraz w sali zabaw. Przedszkolaków odwiedziła Bajkowa Wróżka, która

przedstawiła dzieciom historię
ziemniaka. Panie przeprowadziły wiele konkursów zarówno dla
dzieci jak i dla rodziców. Przeprowadzono quiz wśród dzieci
dotyczący wiedzy przyrodniczej.
Na naszą przedszkolną imprezę
przybył także wójt gminy, pan
Grzegorz Utracki. Podczas tego święta nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu wewnątrz –
przedszkolnego „Moja ulubiona postać z bajki”. Wszystkim

uczestnikom przyznano wyróżnienia, a nagrody w postaci książek i słodyczy wręczył pan wójt
oraz pani dyrektor. Jak przystało na Święto Ziemniaka na
koniec można było się poczęstować pieczonym ziemniakiem oraz sałatką ziemniaczaną. Uśmiechnięte minki dzieci
świadczyły o tym, że impreza
była udana.
Jolanta Siegmund
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Finał rejonowy w szachach
Tworków » 24 października
w ZSO w Tworkowie odbył się
finał rejonowy w szachach drużynowych szkół podstawowych
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wszyscy rozegrali 7
rund po 10 minut na partię. Zawody sędziował pan Jacek Orzechowski z Klubu Szachowego
Silesia w Raciborzu.
Najmłodszą zawodniczką
była 6-letnia Nadia Konkol ze
Szkoły Podstawowej w Budziskach, posiadająca III kategorię szachową oraz 7-letni Kamil
Warchoł ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, posiadający II kategorię
szachową.

GMINNY TURNIEJ

TENISA STOŁOWEGO ŚWIETLIC
Wyniki końcowe:

1. SP nr 4 Racibórz (Marek
Grab, Amelia Kurakiewicz,
Mateusz Doniec, Marcin
Szymiczek)
2. SP nr 13 Racibórz (Dawid
Brzenczka, Oliwia Białuska,
Bartosz Thomas, Piotr Kondys)
3. SP Tworków (Sarah Malcharek, Mateusz Starostka, Grzegorz Wojtek, Kamil
łaj Mordal, Szymon Mordal, 3. Gimnazjum nr 5 CzerwionTlon)
Eliza Totaj)
ka-Leszczyny (Dorian Bajo4. Społeczna SP Budziska 6. SP Bełk (Mateusz Woch,
rek, Przemysław Fuchs, Ro(Magdalena Mroncz, Anna
Dominik Widerski, Szymon
bert Kania, Antonina Mazur)
Skrobek, Piotr Wranik, Piotr
Brychcy, Nadia Konkol)
4. Gimnazjum nr 2 w Racibo7. SP nr 8 Racibórz (MaksymiStefaniszyn)
rzu (Paweł Majnusz, Mate5. SP nr 8 Czerwionka – Leszlian Musioł, Sajmon Gasidło,
usz Grochowski, Sebastian
czyny (Kamil Warchoł, MikoAdrian Gaszczyk, Anna ZeFus, Julia Grochowska)
5. Gimnazjum w Kornowanevich)
cu (Artur Nawrot, Mateusz
W drugim dniu rozgrywek
Niestrój, Łukasz Koczy, Eliszachowych 25 października
za Wajda)
6. Gimnazjum nr 4 w Czerrywalizowali gimnazjaliści.
wionka-Leszczyny (Marcin
Wyniki końcowe:
Ziajka, Stanisław Kluczniok,
1. Gimnazjum nr 1 w RaciboSzymon Pustułka, Martyna
Żółkiewicz)
rzu (Mateusz Waniczek, Patryk Papaj, Sebastian Rum- 7. Gimnazjum nr 5 w Racibopel, Joanna Brzenczka)
rzu (Maciej Małek, Szymon
2. Gimnazjum w Tworkowie
Kuciński, Jakub Kurpis, Alicja Zdanowicz)
(Michał Tlon, Szymon Woj(tb)
taszek, Kamil Pawlik, Joanna Zygar)

Z WOLEJA
Prawdziwie jesienna pogoda towarzyszyła piłkarzom w ostatnich meczach
rundy jesiennej. Nasiąknięte
wodą boiska były grząskie
i miękkie. Ale cóż sędziowie
byli nieubłagani i trzeba było
grać. Wszystkie drużyny naszej
gminy zakończyły już swoje
rozgrywki, spróbujmy więc
podsumować ich sytuację po
rundzie jesiennej 2016.
W klasie Okręgowej ŚlZPN
Katowice drużyna ze stolicy
naszej gminy LKS Krzyżanowice ze zdobyczą 20 punktów (6

zwycięstw, 2 remisy i 7 porażek,
bramki +1) uplasowała się
na IX miejscu w tabeli. Drugi
nasz reprezentant w tej klasie
LKS Tworków, mający na swoim koncie 16 punktów (4 zwycięstwa, 2 remisy i 9 porażek,
bramki -11), zajął w tabeli XIV
miejsce.
W klasie A Podokręgu Racibórz nasz jedynak LKS Chałupki po dobrej grze w tej rundzie
zdobył 29 punktów i uplasował się na VI miejscu. Klasa
A rozegrała już jeden mecz
z rundy wiosennej. W klasie

B Grupa 1 najlepiej zakończyli rozgrywki piłkarze LKS Owsiszcze, zdobywając 19 punktów i zajmując tym samym VII
miejsce. IX miejsce i 17 punktów to dorobek piłkarzy LKS
Bieńkowice. Rezerwy LKS
Tworków to najwyżej notowana drużyna naszej gminy w klasie C – III miejsce i 20 punktów.
IV miejsce w tabeli tej klasy i 19
zdobytych punktów to osiągnięcie LKS Zabełków, zaś ze zdobyczą 11 punktów – VII miejsce
zajmuje LKS Bolesław.
Drużyny młodzieżowe
z gminy Krzyżanowice zgłoszone do rozgrywek:
W Podokręgu Racibórz
• Juniorzy starsi – LKS
Owsiszcze – III miejsce

Bolesław » W dniu 15 i 16 listopada w świetlicy w Bolesławiu odbył się Gminny Turniej
Tenisa Stołowego Świetlic. Do
rywalizacji przystąpiły dzieci,
młodzież gimnazjalna i dorośli. Dyplomy i medale dla zwycięzców oraz poczęstunek ufundował Gminny Zespół Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki.

Końcowa klasyfikacja
przedstawiała się
następująco:

i 32 punkty
• Juniorzy młodsi – LKS
Tworków – I miejsce i 27
punktów
• Trampkarze – LKS Krzyżanowice – V miejsce 1 punkt
• Młodzicy – LKS Krzyżanowice – VI miejsce -6 punktów
• Tak więc runda jesienna już
za nami dla jednych lepsza
dla drugich gorsza. Teraz
jeszcze tzw roztrenowanie,
a potem buty na kołki by za
2 miesiące wszystko ruszyło od nowa.
Sytuacja na dzień 20 listopada 2016 r.

Derbowy pojedynek

W sobotnie popołudnie 19
listopada mimo padającego
deszczu co wierniejsi kibice

Chłopcy - szkoła podstawowa
1. Dominik Mrowiec – Bieńkowice
2. Jakub Rode – Bieńkowice
3. Michał Fichna – Krzyżanowice
Chłopcy - gimnazjum
1. Kamil Wolek – Owsiszcze
2. 2Adrian Bozigórski – Krzyżanowice (Świetlica Owsiszcze)
3. Jakub Lasak – Bolesław
Dziewczyny
1. Amelia Kolorz – Krzyżanowice

ściągnęli na stadion LKS
Krzyżanowice na derbowy
pojedynek w klasie okręgowej
pomiędzy gospodarzami LKS
Krzyżanowice a LKS Tworków.
Pomimo rozmokłego i grząskiego boiska około 200 kibiców
oglądało ciekawe widowisko.
Lepsi okazali się gospodarze
wygrywając 4:2 (do przerwy
2:1). Bramki dla gospodarzy
zdobyli: Patryk Buchcik – 2,
Krzysztof Cerkowniak – 1 i Ignacy Bajserowicz – 1. Dla gości:
Adam Jachimowicz – 1 i Dennis Kustos – 1.
Skład drużyn
LKS Krzyżanowice: Mateusz Kuhn, Krzysztof Marek,
Kamil Łątkowski, Łukasz Staniek, Artur Wramba, Łukasz

2. Kinga Zisch – Bolesław
3. Natalia Mrowiec – Bieńkowice
Dorośli
1. Patryk Grzesiczek – Racibórz
2. Maria Bartosz – Bolesław
3. Norbert Grzesiczek – Bolesław
Dorota Lasak

Mura, Ignacy Bajserowicz,
Adam Turkiewicz, Mateusz
Oczkowski, Patryk Buchcik,
Krzysztof Cerkowniak, (rezerwa: Marcin Ćwik, Denis Grud,
Przemysław Szewieczek); trener: Janusz Kosubek.
LKS Tworków: Marek
Świrzewski, Edward Kowalczyk, Piotr Jęczmionka,
Łkasz Musioł, Adam Jachimowicz, Paweł Skowyra, Piotr Złoty, Szymon Grud, Stefan Pawlik, Tomasz Wardęga,
Artur Krzyżok, (rezerwa: Roman Bindacz, Dennis Kustos,
Jakub Klimaszka, Michał Sala); trener: Adam Jachimowicz.
Sędzia zawodów: Leszek Lewandowski – Podokręg Zabrze.
Jan Kubik
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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
Jesień to okres sprzyjający czytaniu. Długie wieczory,
dobra książka, wygodny fotel, cieplutko i miło. Z wyborem dobrej książki nie ma żadnych problemów.
Półki biblioteczne są bardzo dobrze zaopatrzone. Jest
w czym wybierać. Na listopad proponujemy naszym
Czytelnikom trochę sensacji, thrillera coś trzymającego w napięciu, z wartką akcją. Zapraszamy do
naszych Bibliotek.

półki

SEJF
– TOMASZ SEKIELSKI

Debiutancka książka. Jest w niej wszystko co dobra książka z gatunku
political-fiction mieć powinna: intryga osnuta na autentycznym wydarzeniu, sensacja, zwykli bohaterowie, z którymi możemy spotkać się na ulicach naszych miast. Prosty język. którym posługuje się autor, dzięki któremu przedstawione osoby nabrały cech postaci faktycznie istniejących.
O większości afer które wstrząsnęły współczesną Polską przeciętny Kowalski dowiaduje się tylko tyle, ile władze nam pozwolą się dowiedzieć.
W tej książce mamy pokazane kulisy pracy naszego wywiadu wojskowego i cywilnego oraz ich prawie nieograniczoną moc wpływania na nasze
życie pod płaszczykiem ochrony interesów państwa. Pojawiają się też
uwielbiane przez Polaków wątki zbierania i „grania” hakami dla osiągnięcia prywatnych korzyści materialnych.

SEJF 3 GNIAZDO KRUKA
– TOMASZ SEKIELSKI

Sekielski zdecydował się na odejście od schematu znanego z poprzednich
części. Wprawdzie dalej pojawiają się daty przed rozdziałami oraz różne
perspektywy postrzegania danego wydarzenia, to tym razem odsunięcie
głównego bohatera odsunęło także czytelnika. „Gniazdo Kruka” czyta się
jak raport wielu zaangażowanych w sprawę osób. Wyszło niestety bezosobowo, co jednak nie oznacza, że nudnie. Pisarz co rusz zwodzi czytelnika,
daje mylne tropy i bawi się fabułą. By dobrze domknąć całość, Sekielski
sięga nawet do takich postaci, jak Lenin czy Stalin, robiąc z nich bohaterów powieści. Wprawdzie tylko na chwilę, ale trzeba przyznać, że osiągnął zamierzony efekt. Czytając „Gniazdo Kruka”, ponownie można się
dopatrzyć powiązań z rzeczywistością. Pojawia się nawet rekonstrukcja
rządu i kobieta na stanowisku premiera.

DOM CZWARTY
– KATARZYNA PUZYŃSKA

To siódma część sagi o policjantach z Lipowa. Nie sposób odłożyć tego
kryminału choć na chwilę. Rozdziały dosyć krótkie. Każdy kończąc się
wprowadza jeszcze większy zamęt. Czytając następny rozdział sprawa
się jeszcze bardziej gmatwa. A tu przecież chodzi o życie Klementyny
Kopp, ulubionej bohaterki. Co rozdział nowy podejrzany. „Dom czwarty” jak poprzednie części sagi o policjantach z Lipowa kończy się nie
tylko poznaniem mordercy, ale również znakiem zapytania. Tym razem
chodzi o podinspektora Wiktora Cybulskiego. Tak, kto by się spodziewał. A jednak wszystko wskazuje na to, że ten elegancki, dystyngowany wręcz policjant ma coś na sumieniu.

BEHAWIORYSTA
– REMIGIUSZ MRÓZ

Główny bohater, były prokurator, wybitny specjalista od mowy ciała Gerard Edling, mieszkający w Opolu, zostaje wciągnięty w śledztwo,
w sprawie seryjnego mordercy. Ów zabójca dokonuje regularnych
rzezi nie tylko na oczach naocznych świadków - towarzyszy niedoli.
Zabija i okalecza ludzi (w tym małe dzieci), wykorzystując bezpośrednią lub nie, emisję z miejsca zbrodni, w przekazie telewizyjnym
i internetowym. Mało tego. Wprzęga w te zbrodnie odbiorców programu. Mają oni wybrać kozła ofiarnego, na którym odbędzie się
egzekucja. Jest alternatywa. A wybór nie jest prosty, każdy jest zły.
Pojawiają się dylematy moralne, a widzowie głosują, kto ma zginąć
lub być okaleczony, a kto ocaleje. Ktoś zginąć musi. Ci, którzy nie głosują, też ponoszą odpowiedzialność za to, kto będzie kolejną ofiarą,
bo bierność też jest decyzją i pozwoleniem na zbrodnię...

Myśl
Myślenie nie jest łatwe,
ale można się do niego przyzwyczaić.
Kubuś Puchatek

Uśmiechnij się
- Rysiek, dlaczego twój pies tak się na mnie dziwnie patrzy?
- On tak zawsze, jak ktoś je z jego miski.

- Coś ty, stary! Dostałeś po gębie i nie zareagowałeś?
- Zareagowałem.
- Jak?
- Spuchłem.

Pan domu uprzedza gości:
- Tylko błagam, niech państwo nie siadają na tej kanapie! Jest pełna pluskiew...
- To, dlaczego jej pan nie wyrzuci?
- Próbowałem, ale one przynoszą ją z powrotem…

Sprawa rozwodowa:
- Życie z nią było straszne! Cały dom był pełen jej znajomych. Jak chciałem mieć chwilę
prywatności musiałem zamykać się w toalecie!
- Wysoki Sądzie! On kłamie! Cały dom był pełen jego znajomych, a kiedy chciałam uciec
do toalety, to on już tam siedział!

Kopalnia. Do szatni wpada dyrektor: Kto wczoraj pił?! - pyta.
Grobowa cisza, w pewnej chwili Janek mówi: Ja piłem.
- To się zbieraj, idziemy na klina. A reszta do roboty!
Zebranie.
- Ktoś z państwa chciałby coś dodać?
- Tak, ja bym chciał coś dodać.
- Słucham?
- Dwanaście plus siedem, dziękuję.





Studenci w aptece: Poprosimy cztery paczki aspiryny.
- To wszystko?
- Hmm... To może jeszcze cztery opakowania węgla.
- O matko! Co wam dolega?
- Nic. Pionki od warcabów nam poginęły...

Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu spędza, grając na komputerze. Chcąc go zmotywować do większego wysiłku w nauce, powiedział:
- Kiedy Abraham Lincoln był w twoim wieku, czytał książki przy świetle kominka.
Syn nie odrywając wzroku od komputera:
- Kiedy Lincoln był w twoim wieku, był już prezydentem Stanów Zjednoczonych.

OKULARNIK
– KATARZYNA BONDA

Autorka Pochłaniacza powraca z kolejnym tomem o byłej policjantce
z niejasną przeszłością. Tym razem Sasza Załuska ląduje w Hajnówce, małym miasteczku w Puszczy Białowieskiej, w samym środku policyjnej zawieruchy. Przyjechała załatwić sprawy z przeszłości, które
nie dają jej spać, a zastała zmowę milczenia, tajemnicze morderstwa,
niekompetentnych funkcjonariuszy, kilka wykopanych z ziemi czaszek
i nacjonalizm. Rzetelnie i wiarygodnie oddana atmosfera małomiasteczkowości oraz zależności współobywatelskich w tym specyficznym układzie zamkniętym, jakim jest powieściowa Hajnówka, dodaje
powieści ogromnego realizmu. Nasuwa wręcz skojarzenia, które zmuszają do doszukiwania się pierwowzorów takich społeczności i funkcjonujących w nich klik.
Zapraszam do Bibliotek, emocji nie zabraknie - A. Winiarczyk

Liczba miesiąca
265.634,37

zł przeznaczono na wykonanie zadań z funduszu sołeckiego w roku 2017

