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Święta z kolędą
Tworków » „Święta z kolędą- Weihnachten mit Weihnachtsliedern”, pod takim tytułem odbył się 14 grudnia
w Centrum Kultury w Tworkowie 12. Gminny Przegląd Kolęd
i Pastorałek w języku polskim
i niemieckim. Wszystkich gości,
licznych uczestników konkursu
i ich opiekunów powitała dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek,
natomiast cały przegląd poprowadziła Sabina Ciuraszkiewicz.
Organizowany przez Gminny
Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przegląd cieszy
się niezmienną popularnością.
Wzięły w nim udział zespoły wokalne, duety, soliści z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz grupy wokalne i so-

listki ze świetlicy w Chałupkach
i Zabełkowie oraz DFK w Krzyżanowicach. Łącznie na scenie wystąpiło 170 dzieci. Kolę-

dy i pastorałki nagradzane były
przez widzów ogromnymi brawami, szczególnie te wykonywane przez najmłodszych, czyli
przedszkolaków.
Występy dzieci i młodzieży
oceniało jury: Zuzanna Ortmans
– muzykolog oraz Jan Goldman
– muzyk, opiekun chóru parafialnego. Jurorzy zgodnie chwali-

ZŁOTE GODY

Polskiej medale za długoletnie
pożycie małżeńskie 15 grudnia
obu parom wręczył wójt gminy Grzegorz Utracki wraz z zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dorotą Dwulecki,
W tym roku 25 par z gminy waż na tę uroczystość nie mo- składając jubilatom serdeczne
Krzyżanowice obchodziło jubi- gli przybyć państwo Agnieszka życzenia i gratulacje.
Dostojni jubilaci zostali uholeusz 50-lecia zawarcia związku i Józef Moskwa z Krzyżanowic
małżeńskiego. Uroczystość z tej oraz Józefa i Werner Mosyrz norowani medalami i dyplomaokazji miała miejsce w Urzędzie z Bieńkowic, przyznane przez mi oraz obdarowani kwiatami
Gminy 6 października. Ponie- prezydenta Rzeczypospolitej i upominkami.

li bardzo dobre przygotowanie,
a niejednokrotnie wyjątkowe
zdolności młodych śpiewaków.
Docenili także dobór repertuaru,
który zawierał wiele ciekawych
i mało znanych utworów świątecznych, zarówno polskich jak
i niemieckich. Gratulacje i dużo
ciepłych słów usłyszeli opiekunowie, którzy przygotowali dzieci
i młodzież do konkursu.
Laureaci przeglądu wystąpią podczas Koncertu Galowego „Kolędowanie przy żłóbku”
15 stycznia 2017 roku w kościele
parafialnym w Tworkowie.
(tb)
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Na świąteczną nutę
Tworków » Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tworkowie to święto dla wszystkich
zmysłów – smakowicie pachnący, roztaczający świąteczną
aurę, z bożonarodzeniowymi
dźwiękami i kulinarnymi przysmakami. Ta przedświąteczna
impreza organizowana przez
Gminy Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki, w drugą

niedzielę adwentu, cieszy się
ogromnym zainteresowaniem
nie tylko wśród mieszkańców
naszej gminy.
W tegorocznym kiermaszu swoje miejscowe specjały
przygotowały koła gospodyń
wiejskich z Bieńkowic, Chałupek, Rudyszwałdu, Zabełkowa
i Owsiszcz. Panie przy pięknie
ozdobionych stołach oferowały odwiedzającym przepyszne
serniki, ciasteczka świąteczne, pierniczki, torty, babeczki,
makowce. Dla osób, które lubią konkretne potrawy mistrzynie kuchni przygotowały sałatki, krokiety, pierogi z kapustą
i grzybami. Nie zabrakło także
moczki.
Na kiermaszu można było
kupić stroiki i wszelkie ozdoby świąteczne zrobione przez

dzieci i młodzież na zajęciach
w świetlicach. Oferta była bardzo urozmaicona. Od różnorodnych bombek, ozdób, po gwiazdki, aniołki, kartki świąteczne
i stroiki.
W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich melodie grane przez Orkiestrę Dętą Gminy
Krzyżanowice pod kierunkiem
Krzysztofa Fulneczka. Z orkiestrą wystąpiła gościnnie Natalia
Tul oraz Sandra Czuraj, uczennica tworkowskiej szkoły.
Gościem specjalnym był
święty Mikołaj, który rozdał prezenty przedstawicielkom KGW.
Przybyłym na kiermasz mieszkańcom świąteczne życzenia
złożył wójt gminy Grzegorz
Utracki i dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek. Na tworkowski kiermasz zawitał też staro-

sta Bogumina Petr Vicha oraz
wójt senior Wilhelm Wolnik.
Podczas kiermaszu wręczono dyplomy i nagrody za wyróżnione prace w Gminnym Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową:

Przedszkola

• Karol Czerwiński 6 lat –
Świetlica Chałupki
• Wiktor Lasak 5 lat – Świetlica Tworków
• Karolina Basista 6 lat – Świetlica Rudyszwałd

Klasy I – III

• Samuel Wolnik 9 lat – Świetlica Rudyszwałd
• Wiktoria Antończyk 9 lat –
Świetlica Chałupki
• Błażej Nawrocki 7 lat – Świe• Natalia Klon 11 lat – Świetli- Gimnazja
tlica Tworków
ca Chałupki
• Dominik Obruśnik 15 lat –
• Oliwia Siwoń 12 lat – ŚwietliKlasy IV – VI
Świetlica Bolesław
ca Krzyżanowice
• Patryk Fichna 14 lat – Świe• Natalia Riedel 11 lat – Świetlica Bolesław
tlica Roszków
• Martyna Bujak 13 lat – Świetlica Krzyżanowice

Dorośli

• Anna Gajęcka – KGW Chałupki
• Irena Mikołajek – Świetlica
Roszków
• Zofia Lukoszek – Świetlica
Nowa Wioska

Praca rodzinna/zbiorowa

• Julia Fiegler, Adam Kramarczyk, Magdalena Kramarczyk – Świetlica Bieńkowice
• Kacper Kuprewicz i Jessica
Pitrasz – Świetlica Chałupki
• Koło Gospodyń Wiejskich –
Tworków
(tb)
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KRÓTKO
1 grudnia
Wójt gminy Krzyżanowice spotkał
się z rektorem PWSZ w Raciborzu
w sprawie nawiązania współpracy.
4 grudnia
Kiermasz przedświąteczny w Centrum Kultury w Tworkowie zorganizowany przez GZOKSiT i koła gospodyń wiejskich z gminy Krzyżanowice.
5 grudnia
Wójt gminy spotkał się z lekarzami
zatrudnionymi w SPZLA w Krzyżanowicach. Omówiono aktualną
sytuację służby zdrowia w gminie.
6 grudnia
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wizytował plac budowy
zbiornika przeciwpowodziowego
Racibórz Dolny oraz gościł z wizytą gospodarczą w gminie Lubomia. W spotkaniu uczestniczył wójt
gminy Grzegorz Utracki.
Na zaproszenie seniorów wójt
gminy gościł na spotkaniu mikołajkowym KERiI w Centrum Kultury
w Tworkowie.
7 grudnia
Coroczne spotkanie z Mikołajem
w Centrum Kultury w Tworkowie
organizowane przez OPS dla osób
niepełnosprawnych.
W Raciborzu na Zamku Piastowskim, PKS w Raciborzu świętował
65-lecie istnienia. W uroczystości
wziął udział zastępca wójta gminy
Grzegorz Swoboda.
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Bolesław odebrał nagrodę
Piękna Wieś Województwa Śląskiego
24 listopada w sali Sejmu Śląskiego zebrali się reprezentanci społeczności sołeckich z naszego regionu, przedstawiciele
instytucji związanych z rolnictwem i wsią oraz laureaci tegorocznej edycji konkursu Piękna
Wieś Województwa Śląskiego.
Podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego rozmawiano o problemach rolnictwa oraz
o rozwoju obszarów wiejskich.
Tradycyjnie podczas forum
podsumowano konkurs Piękna
Wieś Województwa Śląskiego,
w którym zwyciężył Bolesław.
Zwrócono uwagę, jak ważne jest
nagradzanie i promowanie tych,
którzy pracując na rzecz własnej zagrody, wsi czy społeczności lokalnej, którzy wzbogacają
i upiększają nasz region.
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa wręczył puchar delegacji sołectwa Bolesław, której przewodził sołtys Bertold Fichna oraz
wójt gminy Grzegorz Utracki.
W kuluarach sali Sejmu Śląskiego laureaci konkursu zaprezentowali swój dorobek. Niezwykle okazale prezentowało
się stoisko laureata głównej
nagrody – sołectwa Bolesław.

Przybyli na Forum Sołtysów
goście oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego obejrzeli
kroniki oraz wystawę fotografii przedstawiających bolesławskie tradycje i zwyczaje oraz wydarzenia i imprezy sołeckie. Suto zastawione naszymi lokalnymi specjałami stoły były wręcz
oblegane – każdy chciał skosztować pyszności, które przygo-

towało bolesławskie Koło Gospodyń Wiejskich.
W tegorocznej edycji przyznano nagrody i wyróżnienia
w pięciu kategoriach. Zwycięzcy
oprócz uroczyście wręczonych
pucharów i dyplomów otrzymali
także nagrody pieniężne.
W kategorii „Najpiękniejsza
wieś” zwyciężyła wieś Bolesław
w gminie Krzyżanowice. Naj-

Wójt gminy Grzegorz Utracki
uczestniczył w spotkaniu mikołajkowym nauczycieli zrzeszonych
w ZNP, które miało miejsce w Centrum Kultury w Tworkowie.
9 grudnia
W Kurii Opolskiej wójt gminy Grzegorz Utracki spotkał się z biskupem
Andrzejem Czają, który przekazał
mieszkańcom gminy Krzyżanowice świąteczne życzenia.
10 grudnia
W sali narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach odbyły się zajęcia
Krzyżanowickiego Uniwersytetu
Dziecięcego. Rodzice dzieci mogli
skorzystać z bezpłatnego wykładu
Akademii Rozwoju Rodzica, który
był prowadzony równolegle.
W świetlicy w Roszkowie odbyła
się Wystawa Szopek – Roszkowskie Betlejemki, na której można
było zobaczyć 410 szopek.
12 grudnia
Wójt gminy Grzegorz Utracki spotkał się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z dyrektor Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dorotą Wójtowicz.
W Gogolinie odbyło się spotka-

Niegowskie Cyganki, czyli ostatki w Niegowej zostały natomiast
najlepszym przedsięwzięciem
popularyzującym tradycję, obrzędy i zwyczaje. W kategorii
„Najlepsza strona internetowa” zwyciężyła strona sołectwa Grzawa w gminie Miedźna.
(tb)

Ruiny zamku

Sesja Młodzieżowej Rady Gminy,
podczas której młodzi radni podsumowali działania w 2016 roku.
8 grudnia
Odbyła się XLI sesja Zgromadzenia
Ogólnego Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Grzegorz Utracki. Dyskutowano w istotnych dla
samorządu lokalnego kwestiach
m.in.: planowanej reformy edukacji.

piękniejszą zagrodą wybrano
gospodarstwo Małgorzaty i Leonarda Musiołów z miejscowości Puńców w gminie Goleszów.
Z kolei odbudowa boiska sportowego w Kotowicach w gminie Żarki otrzymała najwyższe
laury w kategorii „Najlepsze
przedsięwzięcie odnowy wsi”.

po kolejnym remoncie
Wojewoda Śląski z wizytą na Zbiorniku Racibórz Dolny
Wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek, wraz z dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego Bożeną Goldamer-Kapałą i dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Andrzejem Szczeponkiem, gościł
dzisiaj z wizytą gospodarczą
w gminie Lubomia.
Wojewoda Wieczorek przejechał lewym brzegiem Odry
z Raciborza na plac budowy
zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, którego
celem ma być skuteczna ochrona terenów leżących w dorzeczu Odry, ciągnących od Raciborza aż po Wrocław. Plan budowy zbiornika pojawił się już
wiele lat temu. Problemem była
jednak konieczność jego usytu-

owania na terenie, stale zalewanej przez rzekę, wsi Nieboczowy, której mieszkańcy musieli
zostać wysiedleni. Ostatecznie
prace rozpoczęły się w 2013 roku, a zamieszkałe w tym miejscu osoby mają już dziś nowe
domy. W miejsce „starych” Nieboczów powstały „nowe”, które
tak jak poprzednie mieszczą się
w spokojnej i cichej okolicy.
Wojewoda Wieczorek, w towarzystwie p.o. dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach Tomasza
Cywińskiego i inżynierów budowy, dokonał dokładnych oględzin miejsca, gdzie trwa budowa zbiornika Racibórz Dolny.
To, co jest najważniejsze, to zabezpieczenie regionu przed powodzią tak, żeby sytuacja z 1997
foto: Radio Vanessa

roku nigdy się nie powtórzyła –
podkreślił podczas konferencji
prasowej Wojewoda. Obecnie
prace musiały zostać wstrzymane, ze względu na rozwiązane umowy z poprzednim wykonawcą, z przyczyn leżących po
jego stronie, m.in. ze względu na
znaczące opóźnienia. Wojewoda
liczy, że wyboru nowego wykonawcy uda się dokonać w przeciągu roku, tak żeby w połowie
2017 doszło do podpisania nowej
umowy, a w trzecim kwartale do wznowienia prac związanych
z budową zbiornika. Dyrektor
Cywiński podkreśla, że wszystkie prace powinny zostać zakończone w 2019 roku.
Po wizytacji budowy Wojewoda przejechał przez tereny
dawnej wsi do nowych Nieboczów, gdzie zatrzymał się przy
cmentarzu i zwiedził niedawno
wybudowany kościół. Na koniec
wizyty, w Wiejskim Domu Kultury we wsi Grabówka, odbyło
się spotkanie z samorządowcami z powiatu raciborskiego
i wodzisławskiego oraz z prezydentem Raciborza Mirosławem Lenkiem, podczas którego
kontynuowano temat budowy
zbiornika.
Info: ŚlUW, fot. A. Hanusiak

Tworków » Na terenie ruin zamku w Tworkowie zakończył się kolejny, IX etap prac
zabezpieczających i konserwatorskich. W tym etapie prace
były prowadzone w pomieszczeniach skrzydła północnego i zachodniego, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez prof.
inż. arch. Jerzego Witeczka.
Na realizację prac gmina
Krzyżanowice otrzymała w bieżącym roku dotację Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach w wysokości 50.000 zł, co stanowi prawie 56 % wartości zadania. Celem wszystkich prac remontowych prowadzonych w ruinach
zamku w Tworkowie jest stabilizacja stanu technicznego bez
zmiany wyglądu historycznego.
Roboty rozpoczęły się w lipcu
2016 r. Prace remontowo - budowlane polegały na przemurowaniu spękań na ścianie północnej skrzydła zachodniego
oraz odtworzeniu nadproży nad
oknami. W dalszej kolejności
prowadzone były prace związa-

ne z uzupełnieniem elementów
murów oraz otworów okiennych
w remontowanych pomieszczeniach wraz z odtworzeniem koniecznych fragmentów ścian w
celu zapewnienia ich stabilności. Wykonano zamurowania i
uzupełnianie ubytków murów
wg. projektu i potrzeb powstałych podczas odkrywania poszczególnych elementów. Zgodnie z dokumentacją odtworzono
brakujące fragmenty ścian wraz
z dwoma otworami okiennymi.
Po spotkaniu z przedstawicielem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz projektantem prof. inż.
arch. Jerzym Witeczkiem, zrezygnowano z wykonania przypór mających wzmocnić ściany pomieszczeń, a zamiennie
odtworzyć żebro wraz ze ścianą. Docelowo roboty potrzebne
są do odtworzenia fragmentu
sklepienia nad pomieszczeniem
(planowane w etapie X).
(tb)
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RADNI UCHWALILI

nych– 4,54 zł (4,58) za 1 ha
powierzchni,
• zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego – 0,47 zł (0,47)
MOŚCI (w nawiasie stawki na
za 1 m2 powierzchni,
2016 rok)
• pozostałych – 0,36 zł (0,35) za
Podatek płacimy od 1 m2 po1 m2 powierzchni,
wierzchni użytkowej budynków • niezabudowanych objętych
lub ich części:
obszarem rewitalizacji, o któ• mieszkalnych – 0,69 zł (0,69),
rym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewi• związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
talizacji, i położonych na teoraz od budynków mieszrenach, dla których miejscokalnych lub ich części zajęwy plan zagospodarowania
tych na prowadzenie działalprzestrzennego przewiduje
ności gospodarczej – 20,00
przeznaczenie pod zabudozł (19,90),
wę mieszkaniową, usługo• zajętych na prowadzenie
wą albo zabudowę o przeznadziałalności gospodarczej
czeniu mieszanym obejmuw zakresie obrotu kwalifijącym wyłącznie te rodzaje
kowanym materiałem siewzabudowy, jeżeli od dnia wejnym – 10,59 zł (10,68),
ścia w życie tego planu w od• związanych z udzielaniem
niesieniu do tych gruntów
świadczeń zdrowotnych
upłynął okres 4 lat, a w tym
w rozumieniu przepisów
czasie nie zakończono buo działalności leczniczej, zadowy zgodnie z przepisami
jętych przez podmioty udzieprawa budowlanego – 2,98
lające tych świadczeń – 4,61
zł (3,00) za 1 m2 powierzchni.
zł (4,65),
• zajętych na prowadzenie
Najmniejszy wpływ gmina
odpłatnej statutowej dzia- ma na podatek rolny – jest naliłalności pożytku publiczne- czany od gruntów sklasyfikowago przez organizacje pożytku nych w ewidencji gruntów i bupublicznego – 7,62 zł (7,68), dynków jako użytki rolne. Stawka
• pozostałych – 5,65 zł (5,58).
jest ustalana w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 11 kwarBudowle związane z działal- tałów poprzedzających kwartał
nością gospodarczą – 2% ich poprzedzający rok podatkowy,
wartości.
ogłasza ją Prezes GUS. W 2016
r. ta średnia cena wynosi 52,44
GRUNTY
zł. Roczny podatek rolny wyno• związane z prowadzeniem si równowartość pieniężną za
działalności gospodarczej 2,5 q żyta z ha przeliczeniowebez względu na sposób za- go w gospodarstwach rolnych,
kwalifikowania w ewidencji a od gruntów nie stanowiących
gruntów i budynków – 0,80 gospodarstwa rolnego równozł (0,78) za 1 m2 powierzchni, wartość 5 q żyta od ha fizyczne• pod wodami powierzchnio- go. W roku 2017 rolnicy zapłacą
wymi stojącymi lub wodami 131,10 zł za ha przeliczeniowy,
powierzchniowymi płynący- pozostali podatnicy 262,20 zł za
mi jezior i zbiorników sztucz- ha fizyczny.

STAWKI PODATKOWE NA 2017 ROK
Listopadowa sesja Rady
Gminy poświęcona była podatkom i opłatom lokalnym. Stanowią one jedno ze źródeł gotówki,
która wpływa do budżetu naszej
gminy. Przy ustalaniu ich wysokości trzeba pogodzić chęć płacenia przez mieszkańców jak
najmniej z potrzebą sfinansowania przez gminę niezbędnych
remontów czy inwestycji.
Ustalając wysokość podatków bierze się pod uwagę potrzeby gminy, jej politykę podatkową i gospodarczą, perspektywy finansowe na nowy
rok budżetowy, a także możliwości mieszkańców. Jednocześnie przy podejmowaniu tych
decyzji radni muszą kierować
się obwieszczeniem Ministra
Finansów, które zawiera komunikat o górnych granicach
stawek podatkowych i opłat
lokalnych. W porównaniu do
roku ubiegłego nastąpił spadek górnych stawek o 0,9 %,
co spowodowało konieczność
obniżenia przez Radę Gminy
Krzyżanowice maksymalnych
stawek. Dotyczy to budynków i
gruntów, które na terenie gminy nie występują lub występują rzadko. Zmiany te zatem
nie będą miały zasadniczego
wpływu na budżet gminy. Natomiast kilka stawek podatkowych uległo podwyższeniu,
biorąc pod uwagę prognozowaną przez rząd stopę inflacji, która w przyszłym roku ma
wynieść 1,3 %.

STAWKI PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH
W 2017

PODATEK OD NIERUCHO-

i pracy SP ZLA - Ośrodka Zdrowia w Tworkowie
Wg informacji z ostatnich dni
- Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego pana S. Kunysza nie ma na razie (do maja
2017 roku) potrzeby przenoszenia deklaracji dzieci do innych
lekarzy do ośrodków zdrowia w
Krzyżanowicach i Chałupkach.
Urząd Gminy czyni również intensywne starania, by pozyskać
lekarza pediatrę do Ośrodka
Zdrowia w Tworkowie.
Chcę również poinformować,
że SP ZLA w Krzyżanowicach
jest samodzielnym zakładem,
kierowanym przez Kierownika
Zakładu - aktualnie lek. S. Kunysza, który jest odpowiedzialny,
by zapewnić dobre funkcjonowanie ośrodków zdrowia, kontraktować usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej w
ramach NFZ, a także dbać o kadrę zakładu, prowadzić odpowiednią politykę kadrową w taki
sposób, by zapewnić ciągłość leczenia. Rada Społeczna SP ZLA
była informowana, że odpowiednie działania są podejmowane i
Pan Kierownik S. Kunysz znajdzie lekarza na czas. Niestety
tak się nie stało, dlatego pojawił
się problem braku możliwości

Grzegorz Utracki
Wójt Gminy Krzyżanowice

KRÓTKO
nie świąteczne z konsulem RFN
w Opolu i przedstawicielami Izby
Przemysłowo – Handlowej z Opola.
W spotkaniu uczestniczył zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda.
13 grudnia
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach odbyło się spotkanie Rady
Społecznej SPZLA w Krzyżanowicach w sprawie funkcjonowania
gminnej służby zdrowia.
14 grudnia
W Centrum Kultury w Tworkowie
odbył się XII Przegląd Kolęd w języku polskim i niemieckim, na którym zaprezentowali się przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści.

Przebudowa ul. Kolejowej

w Krzyżanowicach zakończona

Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Kolejowej
w Krzyżanowicach. Obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadza czynności odbiorowe.
Do realizacji kompleksowego remontu drogi wojewódzkiej DW 936 wraz z przebudową chodnika przy tej drodze
udało się doprowadzić po kilku latach intensywnych starań
i zabiegów oraz spotkań i rozmów wójta gminy Krzyżanowice
w Urzędzie Marszałkowskim i
Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Katowicach.
Zniszczony i uciążliwy dla
pojazdów był zwłaszcza środkowy odcinek ulicy Kolejowej,
liczne pęknięcia, nierówności
utrudniały jazdę. Mieszkańcy
wielokrotnie zgłaszali pilną potrzebę remontu nawierzchni i
monitowali w sprawie realizacji tego zadania.
Opracowanie projektu, jako
leczenia dzieci do lat 15.
Zapewniam, że wraz z Ra- wkład własny do tego zadania
dą Gminy chcemy, by wszystkie zostało zlecone przez Urząd
trzy ośrodki zdrowia nadal funk- Gminy w Krzyżanowicach.
Nowo wyremontowana drocjonowały, dlatego na bieżąco
dbamy o to, by były wyremontowane, doposażone - w tym roku dofinansowaliśmy zakup nowego aparatu ultrasonograficznego. Staramy się również, aby
warunki pracy dla pogotowia
ratunkowego były jak najlepsze - stąd decyzja naszej gminy
przekazania 25.000 zł na doposażenie nowej karetki pogotowia, która zostanie zakupiona
przez raciborski szpital. Nowa
karetka będzie stacjonować w
Krzyżanowicach.
Wierzę, że przejściowe problemy naszego ośrodka uda się
jak najszybciej rozwiązać i przywrócić dotychczasowe warunki
świadczeń medycznych.
Jeśli będą nowe informacje
w sprawie Ośrodka Zdrowia w
Tworkowie pacjenci będą informowani poprzez ośrodki zdrowia oraz ogłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Gminy.

Informacja w sprawie funkcjonowania
Od 1 grudnia dotychczasowy
pediatra w Ośrodku Zdrowia
w Tworkowie lek. med. Danuta
Szczerbicka zakończyła swoją
wieloletnią pracę w naszej gminie w związku z przejściem na
emeryturę.
Brak możliwości zatrudnienia lekarza pediatry w Ośrodku
Zdrowia w Tworkowie spowodował, że dzieci zadeklarowane w
tymże ośrodku będą przyjmowane w ośrodkach zdrowia w
Krzyżanowicach oraz w Chałupkach. W Ośrodku Zdrowia w
Tworkowie przyjmowane będą
dzieci od 15-tego roku oraz pacjenci dorośli. Ustaliłem z pozostałymi lekarzami pracującymi w Krzyżanowicach oraz
Chałupkach również to, że w
Tworkowie będą przyjmowane
również dzieci zdrowe - między
innymi w związku z obowiązkowymi szczepieniami.
Z powodu rezygnacji z pracy
lek. Sławomira Kunysza (z końcem lutego) z początkiem roku
zostanie zatrudniony w Ośrodku Zdrowia w Tworkowie nowy lekarz internista, który zdecydował się na pracę w naszej
gminie - by zapewnić ciągłość
leczenia pacjentów.

Podatek rolny w 2017 r. bęBez zmian pozostają stawdzie niższy o 2,44%, co oznacza ki podatków od środków transspadek wpływów do budżetu portowych
(tb)
gminy w 2017 roku o około 26.000
zł. Szacowane wpływy do budżetu gminy z podatku rolnego na
2017 rok to 1.023.000 zł.

ga zdecydowanie ułatwi komunikację i poprawi bezpieczeństwo, za co należy podziękować
Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Katowicach.

Zakres wykonanej
przebudowy:

• przebudowany został odcinek drogi od skrzyżowania z drogą krajową DK 45
(bez przebudowy skrzyżowania) aż do skrzyżowania z ul.
Dworcową;
• wykonano nową podbudowę
i nową nawierzchnię asfaltową na jezdni oraz nową podbudowę i nową nawierzchnię
z kostki brukowej na chodniku oraz na zjazdach.
Koszt zadania wg kosztorysu
ofertowego wyniósł 2.513.504,24 zł.
Wykonawcą była firma
Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe TRANSKOM z Jaryszowa.
Opr. Referat GP

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 uczestniczył
pracownik odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych.
15 grudnia
Przedstawiciele polskich gmin
przygranicznych spotkali się
w czeskim Vratimovie z dyrekcją
firmy KES oraz polskimi pracownikami zatrudnionymi w firmie. Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę i plany na
dalszą. Zwiedzono również hale
z liniami produkcyjnymi.
W spotkaniu uczestniczył zastępca
wójta gminy Grzegorz Swoboda.
W Konsulacie w Ostrawie wójt
Grzegorz Utracki uczestniczył
w spotkaniu świątecznym przedstawicieli środowisk gospodarczych.
W kręgielni w Zabełkowie odbył
się po raz pierwszy Gminny Turniej Bowlingowy dla osób niepełnosprawnych. Organizatorami turnieju byli Wójt Gminy Krzyżanowice, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie oraz Kręgielnia Retro w Zabełkowie.
16 grudnia
W Szylerzowicach wójt gminy
Grzegorz Utracki spotkał się ze
starostą Radkiem Kanią w sprawie możliwości pozyskiwania środków z programu INTERREG V-A na
przyszłe wspólne inwestycje.
W Zabełkowie w Gościńcu nad
Strumykiem odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków gminy Krzyżanowice. Wzięły w nim
udział delegacje wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i gminny zarząd OSP. Życzenia świąteczne złożył wszystkim strażakom wójt gminy Grzegorz Utracki.
W dniach od 10 do 16 grudnia we
wszystkich sołectwach odbywały
się spotkania wigilijne dla osób
starszych i samotnych, organizowane przez parafialne zespoły
Caritas, koła gospodyń wiejskich,
świetlice. W spotkaniach uczestniczyli wójt gminy Krzyżanowice, zastępca wójta, sekretarz i skarbnik
gminy oraz radni.
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Pierwszy turniej bowlingowy

Święty Mikołaj

Zabełków » 15 grudnia
w Kręgielni Retro w Zabełkowie odbył się po raz pierwszy
Gminny Turniej Bowlingowy
Osób Niepełnosprawnych. To
było niezwykłe wydarzenie,
a inicjatorem imprezy był Marian Studnic.
Do rywalizacji o medale i puchary ufundowane przez wójta gminy Krzyżanowice

dzielił prezentami
przystąpiło 21 zawodników –
osób dorosłych i dzieci. Rywalizacja była niezwykle zacięta
i wyrównana. Zawodnicy z zapałem walczyli o punkty w grupach, dopingowani przez swoich
rodziców i opiekunów. Zabawa
była wyśmienita, każde zbicie
kręgli wywoływało ogromną radość i burzliwe oklaski kibiców,
co motywowało do coraz to lepszych rzutów. Nad sprawnym

Spotkanie

strażaków weteranów

Nowa Wioska » 26 listopada w Nowej Wiosce odbyło się
doroczne spotkanie weteranów
i zasłużonych strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie
gminy Krzyżanowice. Od wielu
lat uroczystość ta organizowana jest co roku przez jednostkę
OSP w Nowej Wiosce z myślą
o strażakach seniorach, którzy
przez wiele lat aktywnie uczestniczyli w działalności swoich
jednostek.
Spotkanie było okazją do podziękowania strażakom za dotychczasowa współpracę i działalność. Za to, że chronili i pomagali mieszkańcom, i zawsze
można było na nich liczyć. Minutą ciszy uczczono strażaków,
którzy zmarli w tym roku.
Wieczór upłynął w miłej atmosferze. Przy kolacji, a potem
przy kawie i kołaczu wspomina-

no dawne czasy, rozmawiano
też o sprawach bieżących. Takie
spotkania mają dużą wartość
dla ochotników, którzy nie biorą
już czynnego udziału w akcjach,
ale zawsze służą pomocą i radą
młodszym druhom,
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: komendant powiatowy PSP w Raciborzu Jan Pawnik, zastępca komendanta PSP Andrzej Charuk,
prezes Oddziału Powiatowego
ZOSP RP Stefan Kaptur, emerytowani komendanci PSP: Zdzisław Drozd, Franciszek Olchawa, Andrzej Brzozowski oraz
prezes Zarządu Gminnego OSP
Walter Bożek, komendant gminny OSP Krystian Jobczyk, wójt
gminy Grzegorz Utracki, inspektor ds. obrony cywilnej
Maksymilian Lamczyk.
(tb)

przebiegiem turnieju czuwały
pracownice Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tworkowie.
Po dwugodzinnych zmaganiach, podliczono punkty i ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce
zdobyła Sabina Rybarz (Zabełków), na drugim miejscu uplasowała się Oliwia Uliarczyk(Zabełków), na trzecim Joachim
Grzegorczyk (Krzyżanowice).
Tuż za podium, na czwartym, ale
jeszcze pucharowym miejscu
znalazł się Jakub Górka (Roszków), a piąte miejsce zajął Piotr
Warchoł (Tworków). Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali
pamiątkowe medale oraz drobne upominki. Puchary i medale
wręczali wójt gminy Grzegorz
Utracki, kierownik OPS Renata Reszka oraz sołtys Marian
Studnic. Po emocjach sportowych zawodnicy i goście zostali
zaproszeni na kolację.
Organizatorami turnieju był
Wójt Gminy Krzyżanowice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie oraz
Kręgielnia Retro w Zabełkowie.
(tb)

Tworków » 6 grudnia jak sami wiecie Święty Mikołaj chodzi
po świecie...
Pamięta o tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie i na spotkanie mikołajkowe 7 grudnia zaprosił swoich
podopiecznych. Tego dnia do
Centrum Kultury w Tworkowie
przybyli niepełnosprawni młodzi
i starsi mieszkańcy naszej gminy.
Wśród nich nie mogło zabraknąć
mieszkanek „Różanego Pałacu”
z Krzyżanowic.
Oczekując na Świętego Mikołaja zaproszeni goście zobaczyli
przedstawienie jasełkowe, któ-

re przygotowali uczniowie klasy
III b z tworkowskiej szkoły. To
wieloletnia tradycja, że dzieci
z miejscowej szkoły chętnie występują podczas mikołajkowych
spotkaniach dla swoich niepełnosprawnych koleżanek i kolegów. Ciekawe przedstawienie
przygotowały także wychowanki DPS z Krzyżanowic oraz ich
opiekunki. Widzowie z wielkim
przejęciem obejrzeli występy,
żywiołowo reagując na wydarzenia na scenie.
Kiedy wyczekiwany Święty Mikołaj przyszedł, wszyscy
ogromnie się ucieszyli, tym bar-

Spotkanie opłatkowe strażaków
Zabełków » W piątek wieczorem, 16 grudnia, w Zabełkowie
w Gościńcu nad Strumykiem
odbyło się spotkanie opłatkowe
strażaków gminy Krzyżanowice.
Wzięły w nim udział delegacje
wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i gminny zarząd OSP.
Życzenia świąteczne i z oka-

zji zbliżającego się Nowego Roku złożył wszystkim strażakom
wójt gminy Grzegorz Utracki.
Podziękował także za wszystkie
działania, które służą naszej lokalnej społeczności oraz wyraził
słowa uznania i szacunku dla
pracy strażaków. Zapewnił, że
władze gminy nadal będą wspierać jednostki OSP, przeznacza-

jąc z budżetu gminy środki na
remonty i zakup potrzebnego
sprzętu.
Podczas spotkania strażacy
składali sobie życzenia. Opłatkiem ze strażakami przełamali się także zaproszeni goście: komendanta powiatowy
PSP w Raciborzu Jan Pawnik,
prezes Oddziału Powiatowego

dzie, że każdy otrzymał paczkę
pełną niespodzianek. Sędziwemu świętemu paczki pomagali rozdawać wójt gminy Grzegorz Utracki i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Renata
Reszka.
Mikołaj pochwalił dzieci, ale
także władze gminy, które organizują spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Wielka jest
uciecha z otrzymanych prezentów, ale nie mniejsza jest radość
ze spotkania w miłej przedświątecznej atmosferze i rodzinnym
gronie.
Co roku w rolę Świętego Mikołaja wciela się wójt senior Wilhelm Wolnik i zawsze można na
niego liczyć. Wszyscy, którzy biorą udział w tej uroczystości wiedzą, że sprawiają wiele radości
wszystkim dzieciom w ten „mikołajkowy” dzień.
(tb)

ZOSP Stefan Kaptur oraz Mateusz Wyrba, opiekun jednostek
OSP z terenu gminy Krzyżanowice, a także przewodniczący
Rady Gminy Brunon Chrzibek,
zastępca wójta Grzegorz Swoboda, inspektor ds. obrony cywilnej Maksymilian Lamczyk.
Przy wigilijnym stole była
okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie
i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.
(tb)
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Bajkowe Mikołajki

Roszków » W mikołajkowe
popołudnie roszkowska świetlica po raz kolejny zamieniła się
w salę teatralną, wypełnioną do
ostatniego miejsca. Tłum podekscytowanych dzieciaków ich
rodziców i dziadków czekał na

przedstawienie, które przygotowali dorośli w prezencie mikołajkowym dla najmłodszych.
Taka „bajka na Mikołaja” to
już tutejsza tradycja. W tym roku był to mały jubileusz – dziesiąte przedstawienie. W po-

przednich latach dzieci i dorośli mieli okazję zobaczyć „Kopciuszka”, „Królewnę Śnieżkę”,
„Czerwonego Kapturka”, „Śpiącą Królewnę”, „Kota w butach”,
„Jasia i Małgosię”, „Brzydkie kaczątko”, „Małą Syrenkę”.

Tym razem rodzice oraz najbliżsi członkowie rodzin dzieci z Roszkowa postanowili ponownie wystąpić w przedstawieniu „Królewna Śnieżka”, które
miało swoją premierę kilka lat
wcześniej. W tym roku bajkę
wystawiono w nowej adaptacji,
w bogatej scenografii i z nową
obsadą. Do dorosłych aktorów
dołączyły dzieci, które kiedyś
zasiadały na sali jako widzowie.
Na przedstawienia przychodzą widzowie w różnym wieku

– kilkumiesięczne dzieci pod
opieką rodziców, przedszkolaki, uczniowie (nie tylko ze szkoły podstawowej) oraz babcie
i dziadkowie.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem i przejęciem śledziły
losy bohaterów. Widać było, że
czuły się jak w prawdziwym teatrze. Natomiast dorośli żywo
reagowali oklaskami na popisy aktorów.
Wszystkim ogromnie podobało się przedstawienie, chwalono

piękne dekoracje i kostiumy (wykonane przez aktorów), a przede
wszystkim grę aktorów, a dzieci
były dumne z rodziców – aktorów.
Po przedstawieniu nastąpił
długo wyczekiwany moment –
św. Mikołaj rozdawał prezenty.
Dla wszystkich była też mikołajkowa kawiarenka, gdzie można było kupić kawę i pyszne domowe ciasta upieczone przez
gospodynie z Roszkowa.
(tb)

Wiedza, umiejętności i kompetencje

– PROGRAM EDUKACYJNY

Zagadki
Lego
Robotyki
Krzyżanowice » Kolejne zajęcia w ramach Krzyżanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego odbyły się w sobotę 10 grudnia w sali narad Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach. Tym razem
najmłodsi studenci, najpierw
uczniowie potem przedszkolaki, poznali sposoby konstruowania poruszających się robotów, z wykorzystaniem specjalnych zestawów edukacyjnych klocków Lego WeDO oraz Lego
Mindstorms.
Dzieci dowiedziały się, że
roboty można wykorzystać do

celów przemysłowych, badawczych, militarnych, medycznych.
Same też podawały przykłady
ich zastosowania, dając dowód,
że robotyka młodemu pokoleniu
jest doskonale znana. Wiedziały także czym są czujniki światła i koloru, odległości i dotyku,
a niektórzy wiedzieli do czego
służy żyroskop. Potem studenci
mogli przekonać się praktycznie
jak działają roboty i w jaki sposób czujniki oraz inne elementy
konstrukcji i oprogramowania
decydują o funkcji i zastosowaniu robotów.

Zajęcia z robotyki to przede
wszystkim zabawa - ale także zachęta do rozwijania zainteresowań, w kierunku nauki przedmiotów ścisłych. Dzięki temu informatyka, fizyka i matematyka nie
budzą u dzieci niechęci i obaw.
Podczas, gdy mali studenci
uczestniczyli w zajęciach, rodzice i opiekunowie wysłuchali kolejnego wykładu w ramach Akademii Rozwoju Rodzica. Wykład
zatytułowany był „Uzależnienia
wśród dzieci i młodzieży - zjawisko czy epidemia”?
(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

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

W ośmiu szkołach w gminie
Krzyżanowice rozpoczął się cykl
zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych realizowanych w ramach projektu WND-RPSL.11.01.04-24-0074/15-003
pt. „Wiedza, Umiejętności
i Kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno- terapeutycznych w Gminie Krzyżanowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Dwuletni projekt edukacyjny (realizowany w dwóch jednorocznych
edycjach) skierowany jest do
czterech szkół podstawowych
i czterech gimnazjów w gminie
Krzyżanowice.

Dla 363. uczniów, uczących
się w tych szkołach oraz 10. nauczycieli zakłada się wzmocnienie potencjału edukacyjnego
i edukacyjno-terapeutycznego
szkół, podniesienie kompetencji,
wiedzy i umiejętności uczniów
i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, przez
realizację zajęć dydaktycznych
w ramach 6. Akademii:
1. Akademia Kompetencji
i Umiejętności,
2. Akademia Eksperymentu,
3. Akademia Kreatywności
Projektowej,
4. Akademia Efektywności Lingwistycznej (Gimnazjum
Krzyżanowice),
5. Akademia Rozwijania Kompetencji,
6. Akademia Indywidualizacji
Procesu Nauczania - zajęcia
indywidualne z wykorzystaniem różnego rodzaju terapii,
gier i zabaw dydaktycznych

oraz zabawy i ćwiczenia ruchowe dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
W ramach projektu zostaną
odnowione dwie sale przyrodnicze wraz z zakupem odpowiedniego wyposażenia. Do szkół zostały zakupione także pomoce
dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnościami.
Zajęcia dla uczniów realizowane w ramach Akademii Kompetencji i Umiejętności zostały
podzielone na dwie części: A i B.
Część A pozwoliła uczniom na
zapoznanie się z technikami zapamiętywania materiału. Część
B to zajęcia przedmiotowe z zakresu matematyczno-przyrodniczego. Dodatkowo w Gimnazjum w Krzyżanowicach w ramach części B prowadzone są
zajęcia z angielskiego.
Info: GZOKSiT

ODDAM ZA DARMO
DWA UŻYWANE TELEWIZORY
Panasonic i Samsung!

Oba sprawne, starsza wersja

Nowa Wioska tel.: 32 419 41 27
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Wieczór przy świecach
Tworków » G. kontra G. z recitalem pod takim zagadkowym tytułem wystąpiła Barbara Broda-Malon w Tworkowie. G. kontra G. to nic innego
jak piosenki, które wykonywane
były przez Annę German i Marka Grechutę.
Jesienne wieczory przy
świecach organizowane przez
Gminny Zespół Oświaty Kul-

tury Sportu i Turystyki mają
swoich wiernych sympatyków.
Tak więc i 25 listopada przy stolikach, w zaaranżowanej na „kawiarenkę” sali widowiskowej
tworkowskiego Centrum Kultury, zasiadło wiele osób, aby
posłuchać znanych przebojów
i mniej znanych piosenek w nowej i bardzo ciekawej interpretacji młodej artystki. Recital

spotkał się z entuzjazmem publiczności, która nie szczędziła
piosenkarce gorących owacji na
stojąco. Barbara Broda-Malon
urzekła słuchaczy swoją barwą
i siłą głosu, jak również bezpośrednim kontaktem z publicznością. Wokalistce towarzyszyli:
Grzegorz Kasperczyk – piano,
Jesienne spotkania muzycz- dzienności, tak więc po koncer- kawie, grzanym winie i pieczoSebastian Malon – skrzypce, Mi- ne to pewnego rodzaju uciecz- cie miło było porozmawiać ze nych jabłkach.
(tb)
chał Żymełka – perkusja.
ka od rutyny i monotonnej co- znajomymi i z artystami przy

Koncert finałowy na zakończenie

PROJEKTU NASZE RADIO
Chałupki » Młodzież z ZSO
w Chałupkach zakończyła projekt „Nasze radio” koncertem,
na którym zagrały zespoły Trzy
Piąte i EDA. Wydarzenie miało
miejsce 22 listopada na „Zamku”
w Chałupkach.
Trzy Piąte to grupa przyjaciół –wykonują utwory do słów
toruńskiej poetki Wiesławy
Kwinto-Koczan z własną muzyką. Swój styl określają jako
piosenkę autorską lub poetycką.

Grają wszędzie tam, gdzie chcą
ich słuchać. Zespół ma sporą
„kolekcję” nagród i wyróżnień
z przeglądów piosenki poetyckiej i piosenki turystycznej. Wokalistą jest Dariusz Wierzgoń
– nauczyciel religii w szkole
w Chałupkach. Podczas koncertu z zespołem zaśpiewała
też gimnazjalistka z Chałupek
Emilka Gładki.
Drugi z występujących zespołów to EDA – działa przy Wiejskim Domu Kultury w Olzie, w tym roku wystąpił w popularnym programie telewizyjnym talent show „Must Be The
Music”. Młodzi muzycy grają
jazz, blues, funk, a nawet muzykę swingową. Podczas koncertu zagrali m.in. Twoje radio
z repertuaru Budki Suflera oraz
Radio Ga Ga zespołu Queen.
Każdy z występujących zespołów, choć prezentujący odmienne style muzyczne, spotkał się z gorącym przyjęciem
publiczności.

Na koncert kończący projekt
„Nasze Radio” przybyli zaproszeni goście: starosta Ryszard
Winiarski, wójt gminy Grzegorz
Utracki, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, redaktor naczelny Radia Vanessa Jacek Folęga.
Projekt „Nasze Radio” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX-2016”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce.
(tb)

Mistrzynie fletu
Racibórz » 9 grudnia w auli Stowarzyszenia „Pomocna
Dłoń” w Raciborzu odbyła się
XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz Fletu”. W konkursie wzięła udział ponad setka
uczestników.
Miło nam poinformować, że
Grand Prix zdobył kwartet fletowy: Wiktoria Hain, Adrianna
Popela, Julia Daszkiewicz, Justyna Możejko.
W kategorii klas IV-VI szkół

podstawowych pierwsze miejsca otrzymał zespół fletowy:
Paulina Cwik, Patrycja Cwik,
Wiktoria Kubala, Hania Wolek,
Julia Pietrasz, Amelia Kalisz.
Dziewczynki do konkursu
przygotowała pani Anna Dawidów, która prowadzi naukę
gry na flecie w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Tworkowie.
(tb)
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Tworków » Święty Mikołaj nie zapomniał o gospodyniach z Tworkowa, i odwiedził
je 5 grudnia z workiem pełnym
prezentów. Wprawdzie na spotkanie do salki katechetycznej
nie przybył sam święty, ale jeden z wielu jego pomocników,
paniom to nie przeszkadzało,
tym bardziej, że każda otrzymała drobny upominek. Radości i śmiechu było wiele, ale
nikt nie musiał się tłumaczyć
„co ma na sumieniu”, nie musiał deklamować wierszyków
i śpiewać piosenek w zamian
za podarki, bo Mikołaj dosko-

nale wiedział, że gospodynie z Tworkowa są pracowite
i uczynne. Pochwalił je również
za doskonałą kolację i słodkie
pyszności, jakie przygotowały
na spotkanie.
Na spotkanie mikołajkowe Koła Gospodyń Wiejskich
w Tworkowie zawitali ksiądz
proboszcz Piotr Tkocz i sołtys
Andrzej Bulenda, którzy także
zostali obdarowania upominkami – za dobre sprawowanie.

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tworkowie. Czekając na
świętego Mikołaja chór żeński,
którym kieruje pan Alfred Otawa, śpiewał piosenki adwentowe. Do śpiewu przyłączyli się
chętnie wszyscy seniorzy. Tworkowscy emeryci bardzo ciepło
Tworków » Mikołajkowo-ad- ze znajomymi, porozmawiać, dzieci, ale też i dorosli.
przyjęli św. Mikołaja, który rozGrudniowe spotkanie senio- dawał drobne upominki.
wentowe spotkania tworkow- pożartować i pośpiewać kolęskich seniorów to już tradycja. dy. A Świętego Mikołaja wypa- rów było ostatnim, jakie w tym
Dzięki paniom z tworkowPrzyjemnie jest spędzić czas trują z oczekiwaniem, nie tylko roku zorganizował Zarząd Koła skiego koła spotkanie emery-

tów ma niepowtarzalną atmosferą. O tym, że nie tylko pięknie śpiewają, ale również doskonale gotują można przekonać
się podczas każdej uroczystości z udziałem seniorów. Dla
członków koła i zaproszonych
gości przygotowano smaczny
poczęstunek, na który składał
się obiad oraz kawa i ciasta.
Serdeczne życzenia świąteczne
i noworoczne złożył seniorom

wójt gminy Grzegorz Utracki.
Podczas spotkania dla seniorów śpiewała również Edyta Obruśnik, przygrywając sobie na akordeonie. Artystce
towarzyszył jej tata, pan Rajmund Obruśnik, podkreślając
rytm znanych i lubianych melodii grą na bębnie.
(tb)

Apostołów Mateusza i Macieja
w Raciborzu-Brzeziu pod dyrekcją Aleksandry Gamrot, Chór
męski parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Raciborzu
pod kierunkiem Jana Goldmana, Chór mieszany „Małgorzata”
z Lysek pod dyrekcja Zygfryda
Kupczyka, Chór mieszany „Re-

gina Apostolorum” z parafii pw.
Królowej Apostołów w Rybniku
pod dyrekcją Ziglindy Lampert-Raszyńskiej, Chór mniejszości
niemieckiej „Cantate” z Pawłowa po dyrekcją Gabrieli Grytner,
Chór mieszany parafii św. Wawrzyńca w Piszczu pod dyrekcją
Norberta Nemca, Chór św. An-

ny w Krzyżanowicach pod kierunkiem Leonarda Fulneczka.
Przegląd zakończył się
wspólnym odśpiewaniem przez
połączone chóry pieśni Canticorum Jubilo Jerzego Fryderyka Haendla oraz wręczeniem
uczestnikom dyplomów.
Organizatorem przeglądu
było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ad libitum” oraz
Parafia św. Anny w Krzyżanowicach. Główny celem spotkania chórów jest propagowanie
muzyki chóralnej, wymiana
doświadczeń i kontaktów pomiędzy chórami działającymi
na polsko-czeskim pograniczu.
Patronat nad VI edycją Przeglądu Chórów Pogranicza objął
starosta raciborski.
(tb)

Mikołaj odwiedził gospodynie z Tworkowa

(tb)

SPOTKANIE

adwentowo-bożonarodzeniowe
Krzyżanowice » W środę
7 grudnia zakończyła się jesienna edycja kursów sobotnich
z języka niemieckiego dla dzieci
z gminy Krzyżanowice- SAMSTAGKURS. Zwieńczeniem tej
edycji było uroczyste spotkanie
adwentowo-bożonarodzeniowe
oraz spotkanie ze św. Mikołajem, który wręczył dzieciom
słodkie podarunki. Zainteresowanie tym dniem było bardzo
wielkie gdyż uczestniczyli w nim

nie tylko liczni członkowie DKF,
ale również i dzieci spoza DFK.
Dla rodziców i opiekunów został przygotowany występ artystyczny, w trakcie którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne w języku niemieckim, jakie nabyły podczas
uczestnictwa w zajęciach. Po zakończeniu występów na wszystkich czekał pyszny poczęstunek.
Anna Nowak

Mikołaj nie zapomniał o seniorach

VI Przegląd Chórów Pogranicza
Krzyżanowice » W sobotę 12
listopada w kościele św. Anny
w Krzyżanowicach po raz szósty odbył się Przegląd Chórów

Pogranicza. Program koncer- biniego, Gounoda, Beethovena,
tu wypełniły utwory z różnych Liszta i Cohena.
epok, kompozytorów polskich
Zaprezentowały się chóry:
oraz z innych krajów, np. Cheru- Chór „Brzezie” z parafii św.
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Spotkania wigilijne

OSÓB STARSZYCH
Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszą spotkaniom wigilijnym osób starszych w naszej
gminie. Stają się one okazją
do wspólnego przeżywania

nastroju Świąt Bożego Narodzenia. We wspólnym wysiłku
nad stworzeniem tej wyjątkowej atmosfery jednoczą się pracownicy świetlic wiejskich, koła gospodyń wiejskich, grupy

Nowa Wioska

Grudzień 2016 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

charytatywne Caritas, dzieci
oraz młodzież.
W wigilijnych spotkaniach
uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Utracki, zastępca wójta
Grzegorz Swoboda, sekretarz
gminy Małgorzata Krzemien,
skarbnik Danuta Biczysko oraz
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek oraz proboszczowie
miejscowych parafii, dzieląc
się z każdym opłatkiem i składając życzenia.
(tb)

Owsiszcze

Owsiszcze

Tworków

Rudyszwałd
Nowa Wioska
Roszków

Rudyszwałd

Bieńkowice

Zabełków

W oczekiwaniu
NA ŚWIĘTA

Roszków

Bieńkowice
Krzyżanowice

Weihnachtsfesty, kiermasze,
spotkania kolędowe...
Okres przedświąteczny to
czas wspólnych spotkań, rozmów i biesiadowania. Zanim zasiądziemy przy choince wśród
swoich najbliższych, warto spotkać się z mieszkańcami swojej

Chałupki

miejscowości, wspólnie zanucić
kolędy i złożyć sobie życzenia.
Idea tych spotkań jest tym bardziej cenna, że okres świąteczny to czas miłości, życzliwości i
wzajemnego wybaczania. Warto
o tym pamiętać.
(tb)

Roszków

Krzyżanowice
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Tworków

Roszków

Bieńkowice
Bolesław

Zabełków

Chałupki
Bolesław

Krzyżanowice

Krzyżanowice

Chałupki

Bolesław

Chałupki

Tworków
Bieńkowice

Tworków

Bolesław
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410 szopek na wystawie

w Roszkowie
Roszków » Tyle szopek bożonarodzeniowych ilu jest mieszkańców Roszkowa można podziwiać od soboty w roszkowskiej
świetlicy. 10 grudnia oficjalnie
i uroczyście otwarto I Wystawę Roszkowskich Betlejemek.
Na wystawie można oglądać
szopki z różnych stron świata,
z Izraela, Niemiec, Holandii,
Czech, Niemiec, Malty, a nawet
z Kuby – te pochodzą z prywatnych kolekcji. Najstarsza z szopek liczy sobie 80 lat. Większość
szopek powstał w roszkowskiej

kierunkiem inicjatorki przedsięwzięcia kierownik świetlicy
Marii Riedel, ale także dorośli
mieszkańcy Roszkowa, indywidualnie lub całymi rodzinami.
Na otwarciu wystawy byli
m.in.: Jiri Cvesper z Czeskiego
Stowarzyszenia Szopkarzy, członek Światowej Federacji Szopkarzy, sekretarz gminy Małgorzata
Krzemien, która w imieniu wójta
gminy wręczyła nagrody, Julita
Ćwik – etnograf z Muzeum w Raciborzu oraz dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek.
Wystawa była czynna do 20
grudnia 2016.
(tb)

świetlicy pod kierunkiem pani
Marii Riedel, m.in. największa
w stylu krakowskim – wielopoziomowa i bogato zdobiona. Są
też szopki miniaturowe, drewniane i papierowe, wykonane ze
słomy, ceramiki, robione z wełny
na drutach i szydełku, namalowane na szkle – każda inna niepowtarzalna.
Szopki powstawały już od
stycznia podczas warsztatów szopkarskich w świetlicy,
a także w domach. Tworzył je
nie tylko dzieci i młodzież, pod

Mikołaj przyjechał saniami
Rudyszwałd » Mikołaj się
zbliża, dzieci się radują... Tymi
słowami piosenki można określić atmosferę jaka panowała
wśród dzieci z Rudyszwałdu 6
grudnia. Wszyscy wiedzieli, że
św. Mikołaj na pewno przyjedzie do świetlicy saniami z workami pełnymi prezentów. I tak
też się stało. Woźnica, ku uciesze dzieci, przejechał z Mikołajem, aniołkiem i diabłem ulicami Rudyszwałdu. Przed świetlicą oczekiwały na gościa znie-

cierpliwione i podekscytowane
dzieciaki.
Już w świetlicy święty Mikołaj wypytywał dzieci jak się
sprawowały i czy były grzeczne.
Wszystkie zapewniały, że oczywiście były grzeczne, ale Mikołaj doskonale wiedział o różnych grzeszkach niektórych łobuziaków.
Dzieci w Rudyszwałdzie
przyzwyczaiły się już do wizyt
miłego gościa i śmiało recytowały wierszyki i śpiewały pio-

senki, podczas gdy dostojny
gość rozdawał prezenty, wcześniej przygotowane przez rodziców. Dzieciaki odbierały swoje
paczki przekonane, że są to prezenty osobiście przygotowane
przez św. Mikołaja, do którego
niektórzy pisali listy.
Było też obowiązkowo pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie wszyscy podziękowali
Świętemu Mikołajowi i zaprosili na następny rok.
(tb)

ny, dach, komin, do tego jeszcze
elementy uzupełniające „krajobraz” jak choinki, płot czy np.
karmnik dla ptaszków. Szablony w miarę potrzeby są modyfikowane, domki są mniejsze
lub większe. - W tym roku mój
wnuk sam zaprojektował domek,
który zrobiłam do przedszkola –
mówi Maria Beczica. - Zażyczył
sobie ozdobne otwory w płocie,
podwójne wrota i do tego słupki w płocie, więc musiałam to
wszystko zrobić – opowiada ze
śmiechem pani Maria.
Po wycięciu wszystkich elementów należy je posklejać w całość. Jest to najtrudniejsza czynność, ale jeśli robi się to etapami
to wszystko się uda jak należy.
Pani Maria skleja elementy syropem z cukru. Najpierw przykleja
piernik też był kiepski. W ogóle ściany do piernikowej podstawy,
ten pierwszy mój domek wyglą- stabilizuje elementy przy pomodał jak buda dla psa – ze śmie- cy filiżanek i związuje wstążką,
chem wspomina pani Marysia. poprawia by domek był prosty
Teraz już mam taki przepis na i zostawia na cały dzień do wypiernik, który nadaje się na schnięcia. Następnego dnia rano
domki, jest twardy, po trzech klei jedną połowę dachu, wieczodniach lekko mięknie i można rem drugą. Trzeciego dnia możw nim wycinać różne kształty.
na przystąpić do dekorowania
Do wycinania potrzebne są chatki, i to jest ta najprzyjemkartonowe szablony – na każdy niejsza część pracy. Najpierw
element domku osobno, na ścia- maluje ściany, przykleja różne

ozdoby – kulki, kwiatuszki, serduszka – wszystko przy pomocy pęsety. W domkach są nawet „szklane” szybki! Te robi się
z landrynek, które umieszcza
się w cieście przed pieczeniem
w wyciętych otworach (należy
wyciąć większe ponieważ ciasto rośnie). W czasie pieczenia
landrynki rozpuszczają się i po
wystygnięciu są jak szkło. Można
zastosować różne kolory, według
własnej fantazji i koncepcji. Pani Maria przypomina, że piernik
i landrynki należy piec na papierze, bo inaczej przykleją się do
blachy. Z resztek ciasta robi malutkie choineczki, najpierw maluje je na zielono potem na biało

i układa kuleczki. Do zdobienia
„śnieżnymi” motywami pani Maria używa czeskiego lukru, tzw.
królewskiej glazury, można nim
robić nawet „sople lodu”.
Ponieważ zrobienie chatki z piernika zajmuje kilka dni,
a zapotrzebowanie na nie w rodzinie jest duże, więc pani Maria
zaczyna „produkcję” zaraz po
Wszystkich Świętych. Zimą nie
ma tyle pracy w gospodarstwie,
więc może na to poświęcić czas.
- Bardzo lubię to robić, sprawia
mi to ogromną przyjemność –
mówi pani Maria. - No i dzieci
się cieszą, to jak im nie sprawić
radości?
(tb)

Chatki z piernika pani Marii
Taki domek z piernika wygląda uroczo pod choinką i pysznie
pachnie mieszanką świątecznych przypraw. Jego zrobienie
jest bardzo pracochłonne i zajmuje sporo czasu, ale finałowy
efekt sprawia dużo satysfakcji
artystce i wiele radości osobom
obdarowanym na święta piernikową chatką. Poza tym taki domek ma tę zaletę, że można go
ze smakiem zjeść.
Pani Maria Beczica z Tworkowa takich chatek na święta tworzy co roku szesnaście.
Przede wszystkim dla wnuków,
potem dla rodziny, koleżanek,
sąsiadów, znajomych. W tym
roku było osiemnaście domków, dodatkowo jeden do zlicytowania na Weihnachtsmarkt
w Tworkowie i jeden dla pewnej
rodziny z Niemiec, która chatkę
pani Marii zobaczyła w internecie i koniecznie chciała taką
mieć na święta. Do tego należy
jeszcze dodać, że szopka bożonarodzeniowa, którą pani Maria
Beczica zrobiła na wystawę ra-

zem z paniami z KGW, została
wyróżniona.
Przy zrobieniu takiego domku trzeba się napracować i mieć
dużą cierpliwość. Ale dla chcącego nic trudnego. Choć trzeba przyznać, że pieczenie domku z piernika to prawdziwe wyzwanie. Nie każdemu się uda.
- Pamiętam mój pierwszy domek, który rozlatywał się mimo
mozolnego klejenia, przepis na
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Podaj wolontariuszowi dłoń

Bieńkowice » Niosą pomoc,
angażują się w pracę na rzecz
osób potrzebujących. Pomagają, bo chcą. Robią to dla uśmiechu, dla uścisku dłoni. To wolontariusze.
5 grudnia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bieńkowicach obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,
tym razem pod hasłem „Podaj
wolontariuszowi dłoń”.
Specjalnymi gośćmi spotkania były podopieczne z „Różanego Pałacu” w Krzyżanowicach
oraz przyjaciele z Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Przystań”
w Rybniku.
Uroczystość zorganizował
Szkolny Klub Wolontariusza
„Z sercem na dłoni”. Wolontariusze przygotowali dla swoich przyjaciół i swoich kolegów
szkolnych przedstawienie pt.
„Niebo jest w nas”, w którym
bohater szuka swojej drogi ży-

cia i znajduje ją dostrzegając
Boga mieszkającego w drugim
człowieku, ale również w sobie.
Szkolny Klub Wolontariusza „Z sercem na dłoni” powstał z inicjatywy nauczyciela
religii i pedagoga Marcina Jędorowicza, przy pełnej akceptacji i poparciu dyrektora szkoły Dariusza Krawczyka. Obecnie Klub Wolontariusza liczy 30
osób, ale ta liczba ulega zmianie, ponieważ co jakiś czas ktoś
do klubu dołącza. W pracę klubu włączyli się czynnie rodzice, przede wsztkim mamy, oraz
nauczyciele. Wolontariusze odwiedzają raz w tygodniu dziewczęta z „Różanego Pałacu”, pomagają w dziełaniach na rzecz
osób niepełnosprawnych takich
jak Igrzyska „Sport ku radości”
w Raciborzu czy Spotkanie Integracyjne „Dzieci dzieciom”
w Tworkowie.
(tb)

MAGICZNY GRUDZIEŃ
Tworków » Miesiąc grudzień
to czas, który szczególnie lubią
najmłodsi. To czas kiedy radość
i entuzjazm dzieci okazują podczas przedszkolnych uroczystości: przy spotkaniach górników
w galowych mundurach, kiedy
uczymy szacunku do ciężkiej, odpowiedzialnej pracy, przy odwiedzinach św. Mikołaja, gdzie potrafimy dziękować za najmniejszy prezent i nie zawsze musi to
być droga zabawka czy „wypasiony” gadżet, czy podczas wzruszających spotkań z rodzicami
w czasie Wieczoru Wigilijnego,
kiedy dzieci z radością i przejęciem odgrywają swoje role.
Grudzień, to czas, kiedy
szczególnie jesteśmy otwarci na
potrzeby drugiego człowieka i tę
empatię i wrażliwość chcemy
zaszczepić w naszych wychowankach. W tym miesiącu, przy

ogromnym wsparciu Rodziców
braliśmy udział w „Szlachetnej
Paczce”. Uzbieraliśmy 8 dużych paczek produktów żywnościowych, które 9 grudnia odtransportowaliśmy do
punktu koordynacyjnego
w Raciborzu. Przedszkolaki
chętnie włączyły się w zbieranie zabawek, które przeznaczono na kiermasz przykościelny. Jesteśmy na etapie zbierania „Góry grosza”
i całkiem pokaźną górkę już
uzbieraliśmy. Cały rok zbieramy zakrętki plastikowe,
które przeznaczamy na
pomoc naszej koleżance.
Naszym wychowankom wpajamy również ideę, że służyć
i sprawiać radość nie zawsze musimy materialnie, ale dobre słowo, uśmiech, grzeczność są nieraz o wiele cenniejsze. Chętnie

wigilijnego organizowanego
przez GZOKSiT. Wybieramy
się również do domu Seniorów
i Pałacu Różanego z własnoręcznie wykonanymi kartkami
świątecznymi.
Dziękujemy Rodzicom, że
REKLAMA

występujemy w lokalnych uroczystościach, zapraszamy gości
do przedszkola. Nasze występy
dedykujemy również starszym
i samotnym z okazji spotkania

Skaciorze zakończyli sezon
Krzyżanowice » W sobotę,
17 grudnia, skaciorze zrzeszeni w Klubie Skata Sportowego
KROJC Krzyżanowice uroczyście zakończyli i podsumowali
mijający sezon rozgrywek.
Podczas spotkania zawodnikom, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki rozdano puchary, które
wręczali skarbnik gminy Krzyżanowice Danuta Biczysko
i prezes Klubu Jarosław Darda.

Wyniki
współzawodnictwa
w 2016 roku

• Jarosław Darda – najlepszy

•
•
•

•

•

szego wyniku II serii w rozzawodnik Klubu Krojc Krzygrywkach skata sportowego
żanowice
Józef Żak – II zawodnik KluKlubu Krojc Krzyżanowice
bu Krojc Krzyżanowice
• Bernard Mokrosz – zdoErnest Konieczny – III zabywca najlepszego wyniku
wodnik Klubu Krojc KrzyIII serii w rozgrywkach skażanowice
ta sportowego Klubu Krojc
Jarosław Darda – zdobywca
Krzyżanowice
najlepszego wyniku w roz- • Jarosław Darda, Ernest Kogrywkach skata sportowego
nieczny, Jan Reguła – dla
najlepszej drużyny Klubu
Klubu Krojc Krzyżanowice
Waldemar Wojtczyk – zdoKrojc Krzyżanowice w rozbywca najlepszego wyniku
grywkach skata sportowego.
I serii w rozgrywkach skata sportowego Klubu Krojc
(tb)
Krzyżanowice
Józef Żak – zdobywca najlep-

wspierają nasze inicjatywy dzieli się z innymi”. ( Jan Pai życzymy wszystkim magicz- weł II)
Info:
nych i szczęśliwych miesięcy
Przedszkole w Tworkowie
w przyszłym roku pamiętając
o słowach:
„Człowiek jest wielki nie przez
to, kim jest, ale przez to, czym
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Wizyta Świętego Mikołaja
Krzyżanowice » 7 grudnia odwiedził nasze przedszkole Święty Mikołaj. Dzieci już długo wyczekiwały tego zacnego gościa.
Przedszkolaki na powitanie Mikołaja nauczyły się wielu piosenek i wierszy. W tym dniu do
Przedszkola w Krzyżanowicach
przyjechały także dzieci z oddziałów zamiejscowych: z Nowej Wioski i Roszkowa razem ze swoimi
paniami. Wszystkie grupy zaprezentowały krótki program artystyczny. Następnie Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi w ich
salach, gdzie dzieci miały możliwość bliższego spotkania z Mikołajem i odebrania prezentu. Był
czas na rozmowę z gościem i pamiątkowe zdjęcie.
Jolanta Siegmund

Dzień Górnika w Przedszkolu

w Krzyżanowicach

go wykonywania tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu.
Do taty Artura dołączył dziadek Marcina, który już cieszy
się z zasłużonej emerytury i na
swój zawód patrzy już z innej
perspektywy. Obaj Panowie
przybyli wystrojeni w odświętne galowe mundury, co już było
nie lada atrakcją dla dzieci. Tata
Artura opowiedział nam, jak to
naprawdę jest z tym zawodem
górnika. Puentą tegoż opowia-

dania było stwierdzenie, iż „Górnikiem to się trza urodzić”.
Dzieci przygotowały wiersze,
piosenki oraz laurki z życzeniami, zaś od miłych Gości otrzymały małe słodkie „co nieco”.
Wspólnie uwieczniliśmy te krótkie chwile zdjęciem z zapewnieniem, że w przyszłym roku znów
w dniu Św. Barbary zaprosimy
Górników.
Info: Przedszkole
Krzyżanowice

Rudyszwałd » 7 grudnia
w ramach projektu Konsolidierung der Begegnungsstatten finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Republiki Federalnej Niemiec,
odbyło się spotkanie zorganizowane przez DFK w Rudyszwałdzie, którego celem było przybliżenie dzieciom mapy Niemiec.
W ramach spotkanie dzieci odbyły multimedialną podróż po
wybranych miastach Niemiec.

Uczestnicy wirtualnie zwiedzili najważniejsze zabytki Berlina,
Hamburga, Kolonii oraz Frankfurtu. Na koniec wszyscy udali
się „palcem po mapie” do Monachium oraz na zamek w Neuschwanstein. Po zakończonej
projekcji multimedialnej uczestnicy chętnie przygotowali mapę
Niemiec umieszczając na niej
wybrane przez siebie pomniki
oraz historie.
Pieczka Piotr

Mikołajowi wysłannicy

w przedszkolu w Bieńkowicach
Od kilku lat Przedszkole
w Bieńkowicach współpracuje z PWSZ w Raciborzu , która
kształci przyszłych nauczycieli
szkół i przedszkoli. Obustronna
współraca polega na wzajemnej wymianie doświadczeń i nabywaniu nowych umiejętności.
Nauczycielki przedszkola przeprowadzają zajęcia dla studentek z innowacji i nowych metod nauczania, wzamian młodzi
adepci przygotowują dla przed-

Grudzień jest miesiącem który „obfituje” w różnego rodzaju
Święta. Jednym z takich świąt
obchodzonych w naszym przedszkolu jest Dzień Górnika, zawód niegdyś tak popularnie wykonywany przez naszych rodziców – dziś nieuchronnie zanika.
Zaprosiliśmy do naszego
Przedszkola tatę Artura, który jest czynnym górnikiem, aby
nam przybliżył i uściślił naszą
wiedzę z trudami codzienne-

Palcem po mapie

szkolaków przepiękne zajęcia,
zabawy oraz biorą udział we
wspólnych przedstawieniach
teatralnych. Tak było i tym razem. Studentki przygotowały
dla dzieci zajęcia i zabawy mikołajkowe. Podczas wspólnie spędzonych chwil z dziećmi doskonaliły swoje umiejętności oraz
próbowały własnych sił w roli
przyszłych nauczycielek. Było mnóstwo ciekawych zabaw,
piękne stroje i wspaniale prze-

prowadzone zajęcia wprawiły
dzieci w nastrój zbliżających
się świąt. Na twarzach przedszkolaków malowała sie radość,
a to była najlepsza ocena zajęć.
Dzieci podziękowały serdecznie,
a bawiły się wspaniale w gronie
studentek. Życzymy dziewczynom spełnienia się w zawodzie
nauczycielskim.
Info: Przedszkole
Bieńkowice
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DREWNIANE MEMORY
– wczoraj drzewo, dzisiaj drewno
Tworków » W piątek 25 listopada 2016 roku członkowie
Koła Naukowego „Kopernik”,
działającego przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Tworkowie, spotkali się wraz z babciami i dziadkami na drugich zajęciach, realizowanych w ramach
projektu „Drzewo wiedzy – od
kolybki aż do kryki”. Gośćmi
specjalnymi byli wychowankowie Placówki Opiekuńczo –
Terapeutycznej z Cyprzanowa
oraz ich opiekunki, którzy zostali zaproszeni przez Szkolne Koło
Charytatywne. Goście przyjechali trochę wcześniej i zdążyli
jeszcze obejrzeć szkołę. Wzorowo zachowała się Emilia Grzenia z klasy I gimnazjum, która

okazała się wspaniałą przewodniczką i razem z panią pedagog
prowadziła grupę szkolnymi korytarzami.
Zebranych gości przywitały opiekunki KNK – panie Edyta Obruśnik i Celina Hanczuch,
które przedstawiły plan spotkania.
Tegoroczne zajęcia kręcą się
wokół drzew. Tym razem popatrzyliśmy na nie, jak na materiał użytkowy, który towarzyszy
nam w życiu rzeczywiście „od
kolybki aż do kryki”.
Uczniowie klasy II i III gimnazjum, należący do koła naukowego, przygotowali prezentacje
na temat wartości wybranych
drzew dla człowieka. Przed-

stawili jakie gatunki występują w Polsce, oraz do tworzenia
jakich wyrobów najlepiej się
nadają.
Zaproszony przez nas mistrz
stolarski – Konrad Hanczuch,
wykonał w swoim warsztacie
dla wszystkich uczestników
zajęć, materiały potrzebne do
wykonania gier memory. Pokazał próbki z opisanych przez
uczniów drzew. Każdy mógł
dotknąć drewna pochodzącego z buka, sosny, dębu i lipy.
Sprawdzić jaki mają kolor i zapach. Dowiedzieć się, w jakich
gałęziach stolarstwa i życia codziennego wykorzystywane są
te gatunki drzew. Pan stolarz
pokazał także przedmioty wy-

konane z drewna: gry, zabawki,
figurki, elementy toczone, malowane i w stanie surowym. Zademonstrował sposób używania
ręcznego struga oraz pokazał
laskę – „krykę,” którą uformowała natura – bez jakiejkolwiek
obróbki przez człowieka. Zobaczyliśmy również, jak jest wyposażona podręczna skrzynia z narzędziami stolarskimi. Uczniów
zaciekawiło, po co znajduje się
tam skrzydło kaczki. Wyjaśnienie okazało się bardzo proste –
do odkurzenia pyłu drzewnego
lub trocin.
Po części teoretycznej przyszła pora na krótką przerwę. Zjedliśmy pyszne kanapki, zrobione
przez uczniów, pod opieką pani
pedagog Aleksandry Kucybała.
Każdy mógł też poczęstować się
gorącą herbatą lub kawą. Niespodzianką dla wszystkich był
wspaniały tort, który sprawiedliwie podzieliła pani katechetka Ewelina Miensopust.
W końcu zabraliśmy się do
właściwej części zajęć – wykonania drewnianych gier memory. Niektóre z nich zostały wcześniej zaprojektowane – fizyczna,
chemiczna, muzyczna, religijna.
Pozostałe wykonaliśmy na podstawie pomysłów, które przyszły
nam do głowy w trakcie warsztatów. Uczestnicy wykonali parę obrazków według własnego
uznania – razem utworzą jedną całość.
„Razem tworzymy całość” –
może to być wspaniałe podsumowanie tego spotkania. Każdy na małym kawałku drewna,
symbolicznie mógł oddać ka-

wałek siebie. Jaki? – decydował sam.
Stworzyliśmy kolorową i pozytywną grupę. Byli uczniowie
naszej szkoły, Koła Naukowego
„Kopernik”, Koła Charytatywnego, babcie i dziadkowie, dzieci
z Placówki Opiekuńczo –Terapeutycznej, stolarz oraz nauczycielki: wychowawczynie i opiekunki. Wiele osób przyczyniło

się do przygotowania tego dnia.
Wszystkim jesteśmy wdzięczni.
Patrycja Wojtaszek z klasy
III gimnazjum, uszyła i ozdobiła woreczki, do których schowamy gry. Bardzo dziękujemy
i podziwiamy!
Następnie spotkanie w ramach projektu dopiero w marcu – czeka nas Dzień Liczby Pi.
Info: KNK ZSO Tworków

Pasowanie na Przedszkolaka

Przedszkolaki
w Rezydencji Seniorów
Krzyżanowice » 16.11.2016 r.
w Przedszkolu w Krzyżanowicach odbyło się Pasowanie na
przedszkolaka. Do pasowania
przystąpiło 23 dzieci 3-4-letnich z grupy „Maluchy-Średniaki”. Na pasowanie zaproszono Panią Dyrektor oraz
rodziców. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny,
potem przystąpiły do „egzaminu” – tzn. rozwiązywały zagadki,
quizy, odpowiadały na pytania
zadawane przez swoja panią.
Następnie dzieci złożyły przyrzeczenie, a Pani Dyrektor dużym ołówkiem każde dziecko
pasowała na przedszkolaka.
Pani Jola wręczyła dyplomy.
Przedszkolaki podziękowały Pani Dyrektor oraz rodzicom, wręczając laurki i serduszka. Część
oficjalną zakończono wręcza-

Zabełków » Bycie osobą
starszą to rzecz nieunikniona,
o tym wiemy wszyscy, choć nie
zawsze sobie to uświadamiamy.
Nie musi ona jednak oznaczać
bierności, choroby, samotności,
wręcz przeciwnie może być wesoła oraz przede wszystkim pogodna.
Przedszkolaki z Zabełkowa
poprzez coroczne odwiedziny
w Rezydencji dla Seniorów i tym
razem, 21 listopada, starały się
umilić czas starszym osobom
poprzez wprowadzenie w ich
życie odrobiny ciepła i radości.
W ten szczególny dzień jakim
jest Dzień Seniora osoby te poczuły się ważne. Wiadomo, iż
poprzez obcowanie z drugim
człowiekiem uczymy się takich
cech jak: odpowiedzialność, systematyczność i empatia. I tejąc dzieciom rożki obfitości wy- Była to bardzo miła i przyjem- go uczą się nie tylko dzieci, ale
i osoby dorosłe. Przedszkolaki
pełnione owocami i słodyczami. na uroczystość.
Jolanta Siegmund poprzez swoje wystąpienie, swój
Po części oficjalnej zaproszono
wszystkich na kawkę i ciasto.
uśmiech, swoją zaśpiewaną pio-

senkę w języku niemieckim oraz
zatańczony taniec, sprawiły, że
pensjonariusze przez chwilę mogli się przenieść w świat
dzieciństwa czyli beztroski i zapomnienia. Każdy uśmiech na
twarzy powoduje, iż warto czy-

nić ludziom radość, która pobudza dzieci do organizowania
kolejnych spotkań pełnych radości i sympatii.
Info: Przedszkole Zabełków
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„Barbórka”

Przedszkolaki na olimpiadzie w Przedszkolu w Bieńkowicach
sportowej w czeskim Boguminie

Bogumin/Zabełków » 16
listopada br. w ramach współpracy polsko-czeskiej pomiędzy Przedszkolem Publicznym
im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie, a Mateřská škola w Boguminie dzieci uczestniczyły
w przedszkolnej olimpiadzie
sportowej. Zawody sportowe
odbyły się w Boguminie w Czechach.
Naszą placówkę reprezentowało siedmioro sportowców:
z grupy młodszej – Lena Łasiewicka oraz Edward Brański, z grupy starszej – Martyna
Fila, Oliwia Wolnik, Julia Krakówka, Pascal Drobny i Patryk
Helczyk. Olimpijczycy zmierzyli
się ze swoimi kolegami z czeskich przedszkoli w następujących konkurencjach: bieg, rzut
w dal oraz skok z miejsca. Zma-

ganiom sportowym towarzyszyły oczywiście ogromne
emocje, jednak
mali zawodnicy
wykazali się nie
tylko siłą i sprawnością fizyczną, ale również
ogromnym hartem ducha. Jak
na prawdziwej
olimpiadzie przystało, wyłoniono
zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.
Na podium, zajmując drugie
zaszczytne miejsce, w konkurencji bieg-dzieci starsze, stanął Pascal Drobny. Gratulacjom
zarówno rodziców, szczególnie
dumnego taty, jak i kolegów nie

było końca. To już drugi medal
w kolekcji Pascala, który w zeszył roku zdobył „brąz” w tej samej konkurencji. Za rok z pewnością „złoto” Będzie Nasze!

Bieńkowice: „Barbórka” to
jedna z piękniejszych uroczystości rozpoczynających świąteczny kalendarz wydarzeń
w przedszkolu. Na ten dzień
przypada święto wszystkich
górników oraz imieniny Barbary ich patronki. W śląskim regionie, w którym przez dziesiątki
lat wiodącą rolę odgrywał przemysł wydobywczy, dzień ten zawsze był obchodzony niezwykle
uroczyście. Dzieci z przedszkola
w Bieńkowicach również chciały
uświetnić ten dzień, zaprasza-

jąc do przedszkola Delegację
Górników, Panie z KGW oraz
innych zacnych gości. Swoimi
piosenkami i wierszami wyraziły uznanie dla ciężkiej, niebezpiecznej pracy górnika. Wielkim
przeżyciem dla młodszych dzieci była możliwość zobaczenia
„prawdziwego” górnika w rzeczywistości, a nie tylko z obrazka. Ciekawość dzieci była
ogromna. Równie ogromna była radość, gdy po uroczystości
wszyscy wspólnie spędzili niezapomniane chwile wspólnie tań-

cząc i bawiąc się przy śląskich
melodiach.
Jesteśmy wdzięczni górnikom, którzy poświecili swój czas,
by odwiedzić przedszkolaków
i przybliżyć im swoimi ciekawymi opowieściami pracę górnika.
Dzieci miały możliwość nie tylko
zobaczenia górników w strojach
odświętnych, ale także w stroju
roboczym z całym wyposażeniem. Było to kolejne spotkanie
z piękną tradycją.
Info: Przedszkole Bieńkowice

Dzień Pluszowego Misia

Info: Przedszkole Zabełków

Na wycieczce

W dniu 29 listopada 2016 roku uczniowie klas I – III szkoły
podstawowej pojechali na wycieczkę do Raciborza. W programie było obejrzenie przedstawienia teatralnego pt. „Lokomotywa”, oraz zwiedzanie
Komendy Policji. Dzieci dobrze
bawiły się w teatrze, ponieważ

po wesołych interpretacjach
wierszy Juliana Tuwima, brały
udział w warsztatach teatralnych, w których poznały ciekawe informacje na temat pracy
aktorów. Później pojechały do
Komendy Policji, gdzie zapoznały się z pracą policjantów oraz
utrwaliły wiadomości o bezpie-

Bieńkowice » W dniu 28 listopada 2016r. przedszkolaki
czeństwie na drodze i w domu. z naszego przedszkola uczestNajwiększą atrakcją było obej- niczyły w obchodach Światowerzenie radiowozu policyjnego od go Dnia Pluszowego Misia. Tego
środka. Na koniec dzieci otrzy- dnia każde dziecko przyszło do
mały pamiątkowe plany lekcji ze przedszkola ze swoim małym
znakami drogowymi i z miłymi lub dużym pluszowym przyjaciewrażeniami wróciły do domu.
lem. Przybyły misie małe i duże,
wszystkie kolorowe, mięciutkie
Info: ZSO Chałupki i puchate.

Z okazji dnia Pluszowego
Misia w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy
ruchowe oraz plastyczne, śpiewanie piosenek, misiowe tańce, układanie misiowych puzzli
i domino. Każde z dzieci dostało odznakę „Przyjaciela Pluszowego Misia”.
Ten dzień w przedszkolu
był dniem pełnym uśmiechu

i wspólnej zabawy, jednak dzieciom najwięcej radości sprawiła możliwość przedstawienia
swojego pluszaka kolegom i koleżankom z przedszkola.
Info: Przedszkole
Bieńkowice
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Gminny Turniej Gier i Zabaw

Zabełków » 13 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zabełkowie odbył
się Turniej Gier i Zabaw Gminy Krzyżanowice. W zawodach
wzięło udział 120 dzieci z pięciu
szkół podstawowych: z Zabełkowa, Tworkowa, Bieńkowic, Krzyżanowic i Chałupek.
Rywalizowały dzieci z klas
II, III i IV – ośmioosobowe zespoły, każdy w swojej kategorii
wiekowej. Uczestnicy turnie-

ju zmierzyli się w wielu konkurencjach sprawdzających
sprawność i szybkość. Zawodnicy wzięli udział w sztafecie
wahadłowej, był też bieg z woreczkiem i bieg z piłką lekarską, rzut woreczkiem do celu,
skoki przez skakankę i slalom
z kozłowaniem piłki koszykowej, przewrót na materacu,
rzuty piłką lekarską oraz tzw.
sztafeta gwiaździsta.
Wszyscy zawodnicy walczyli
bardzo dzielnie i z ogromnym
zaangażowaniem. Uczniowie,
którzy zdobyli miejsca na podium zostali nagrodzeni medalami.

WYNIKI KLASYFIKACJI
KOŃCOWEJ

Klasy II
1. miejsce – SP Bieńkowice
2. miejsce – SP Zabełków
3. miejsce – SP Krzyżanowice
4. miejsce – SP Chałupki
5. miejsce – SP Tworków
Klasy III
1. miejsce – SP Bieńkowice

Najmłodsi piłkarze LKS Tworków
W MIKOŁAJKOWYCH TURNIEJACH
W raciborskiej Arenie Rafako
miał miejsce Turniej Mikołajkowy żaków, czyli małych piłkarzy
z rocznika 2009-2011. Do udziału przystąpiło sześć drużyn: KS
Unia Racibórz, LKS 05 Tworków,
TJ Sokol Silherovice oraz trzy
drużyny gospodarzy - KS Rafako.
Nasi najmłodsi adepci z LKS
Tworków grupę przeszli „jak

2.
3.
4.
5.

burza”, pokonując wszystkich.
Po zaciętym finale przegrali 2:3 z Unią Racibórz i zajęli
ostatecznie II miejsce. Trzecie
miejsce zajęli goście z czeskich
Szylerzowic, którzy w walce
o medal pokonali Rafako Racibórz.
Oprócz piłkarskich emocji
było sporo atrakcji dla publicz-

ności – licytacje koszulek z autografami znanych piłkarzy, pokazy taneczne, konkursy oraz
pokazy Freestyle Football. Dla
zwycięskich zespołów organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe, natomiast każdy uczestnik Piłkarskich Mikołajek otrzymał paczkę oraz pamiątkowy
medal.

miejsce – SP Tworków
miejsce – SP Krzyżanowice
miejsce – SP Zabełków
miejsce – SP Chałupki

Klasy IV
1. miejsce – SP Bieńkowice
2. miejsce – SP Krzyżanowice
3. miejsce – SP Zabełków
4. miejsce – SP Chałupki
5. miejsce – SP Tworków
(tb)
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11 grudnia w sali sportowej w Nowym Boguminie odbył się Mikołajowy Turniej piłki nożnej zorganizowany przez LKS
Tworków.
Zagrały dzieci z gminy Krzyżanowice podzielone na 3 zespoły oraz koledzy z Czech z klubu TJ Sokol Silherovice.
Rywalizacja przebiegała w radosnej, świąteczno-mikołajkowej atmosferze. Na zakończenie turnieju każdy młody piłkarz
otrzymał medal i dyplom. Dla niektórych młodych adeptów piłki nożnej był to pierwszy zdobyty w życiu medal – bo
trzeba zaznaczyć, że grają już dzieci 5-letnie.
Po turnieju przybył Mikołaj wraz z diabłem, i wszystkie dzieci otrzymały – dzięki sponsorom - paczkę. Reakcja na widok
diabła – nie do opisania! Nie ma wątpliwości, że dla większości dzieci to spotkanie pozostanie długo w pamięci.

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

Z udziałem ośmiu drużyn w Gorzyczkach odbył się mikołajkowy turniej orlików. Po raz trzeci organizowała go Unia Turza
Śląska. W turnieju wzięła udział drużyna Orlików LKS Tworków.
Najlepsza okazała się drużyna z Myszkowa, która pokonała w finale LKS Tworków 4:1, choć nasi zawodnicy prowadzili
do przerwy 1:0. W rywalizacji o trzecie miejsce wygrała Unia Racibórz, która pokonała zespół z Turzy Śląskiej 5:0.
Najlepszym zawodnikiem został Konrad Waluda z UKS Myszków. Bramkarzem turnieju został wybrany Oskar Panek
z LKS Tworków, a królem strzelców z siedmioma trafieniami na koncie został Wiktor Małolepszy z Wichra.

Info: Piotr Mucha (koordynator grup młodzieżowych LKS Tworków)
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Selektywna zbiórka odpadów – worki, szkło,
plastik+metal,
makulatura
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6; 13;
20; 27
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8;
22

5; 19

3; 17;
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14;
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11;
25

9;
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6; 13;
20; 27

4; 11;
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VIII
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XII
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

6; 20

4;
18

1; 13!;
29

13;
27

10;
24

7; 21

5;
19

2; 14!; 30

Odpady
biodegradowalne
(zielone) - worki
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektr.
i elektron.

05.04.2017 r.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7.00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi
W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane następujące odpady:
• zużyty sprzęt RTV i AGD, pralki, lodówki, itp. - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny.
• meble, tapczany, meble ogrodowe, okna,
• urządzenia sanitarne, umywalki, wanny, itp.
• akumulatory.

W ramach zbiórki wielkogabarytowej nie będą odbierane następujące odpady:
• opakowania z zawartością płynów,
• opony, elementy karoserii samochodowych
• styropian, wełna mineralna, papa, ondulina, odpady płyt gipsowych,
• opakowania po środkach niebezpiecznych, nawozach,

Odpady w/w pochodzące
z prowadzenia gospodarstwa domowego
można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie
przy ul. Długiej 19
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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
„ Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz
uciskająca ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie. ”
Matka Teresa z Kalkuty

półki

ANIOŁ DO WYNAJĘCIA
- MAGDALENA KORDEL

Daj się porwać niezwykłej magii tej opowieści. Uwierz w cuda i rozejrzyj się dookoła - może i ty zostaniesz czyimś aniołem? Gdybyś całkiem
przypadkiem, tam u siebie na górze, miał jakiegoś bezrobotnego anioła,
anioła do wynajęcia, to pamiętaj o mnie. Bardzo proszę. A, i gdybyś mógł
mi pomóc w tym, żebym tak do końca nie zapomniała, czym jest miłość
i radość... Michalina ma kłopoty. Została sama, bez środków do życia i bez
dachu nad głową. Cały świat wydaje się być przeciwko niej. Kiedy jest
już tak źle, że zaczyna tracić nadzieję, ktoś niespodziewanie zaprasza ją
na kubek herbaty z cynamonem. Ktoś wysłucha z uwagą, przygarnie do
serca, da nadzieję. Czy jednak tam w górze ktoś nad nią czuwa? Dobry
duch, zaginiony Anioł Stróż? „Anioł do wynajęcia” to niezwykła historia.
Otula jak ciepły koc, rozgrzewa jak filiżanka cynamonowej herbaty, a przede wszystkim przywraca wiarę w ludzi i daje nadzieję.

Myśl
Miłość sama w sobie jest „nie do pojęcia”,
ale dzięki miłości możemy „pojąć wszystko”.
ks. Józef Tischner

Uśmiechnij się
W czasie Bożego Narodzenia jedno małżeństwo dzieli się opłatkiem.
Chłop podchodzi do baby i powiado:
- Życza ci tego wszystkiego, co ty mnie!
- Już zaś zaczynosz?!

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania.
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

Sylwester u Piotrowskich był huczny i ognisty!
Potwierdzili to policjanci i strażacy.

WYBÓR SARY - REBECCA ST. JAMES, NANCY RUE

„- Aniołki ze śniegu, mamusiu! Oczywiście. Sara robiła teraz na śniegu
orła z gigantycznymi skrzydłami, podczas gdy Daisy przycupnęła u jej
stóp. Sara mogła zrobić jej aniołka, ale prawdziwy aniołek, z kędziorkami wychylającymi się spod śmiesznego kapelusika, właśnie przed
nią kucał. Słońce wybrało ten właśnie moment, żeby odpędzić chmury
i opromienić Daisy. - Mamusiu – powiedziała dziewczynka. - Kocham
cię. Sara chciała widzieć jej twarz, gdy będzie odpowiadać: „ ja ciebie
też”. Ale słońce zaświeciło tak mocno, że postać Daisy rozpłynęła jej się
przed oczami. Sara zasłoniła oczy ręką i mrugnęła. Daisy już nie było.
Pozostało tylko światło. „

WZGÓRZE PEŁNE SŁOŃCA
- ROMA J. FISZER

Na wzgórzu pełnym słońca spełniają się marzenia Anny, Kaśki i Elizy. Lato
przynosi im miłość, o jakiej zawsze marzyły. Tajemnice z przeszłości zmieniają teraźniejszość. Na magicznych Kaszubach wszystko jest możliwe...
Anna po kilku tygodniach pobytu w Parchowie i odnalezieniu swoich
korzeni, decyduje się pozostać na Kaszubach do końca lata. Notariusz,
który ma prowadzić jej sprawy spadkowe, coraz bardziej fascynuje ją
jako mężczyzna. Kaśka przeżywa nową-starą miłość z Krzysztofem,
ale powoli zaczyna do niej docierać, że poznany niedawno przypadkiem
Maciej jest tym mężczyzną, na którego czekała wiele lat. Związek Elizy
i Igora przeżywa wiele zawirowań - młodość wszak ma swoje prawa.

BOŻONARODZENIOWE OPOWIEŚCI

Antologia świąteczna zawiera szesnaście tekstów, które odnoszą się do
tematyki Bożego Narodzenia. Niektóre z nich wprost opowiadają o tym
okresie, inne tylko o nim wspominają, bądź posługują się nim, jako tłem
do swoich opowieści. Książka jest zbiorem prac wspaniałych autorów od
Antoniego Czechowa, Henryka Sienkiewicza, przez Władysława Reymonta, Stanisława Grzesiuka, Jarosława Iwaszkiewicza, aż do Arthura Conana Doyle czy Louisy May Alcott. Znajdziemy wśród nich wiele opowieści
o tym jak kiedyś obchodzono Święta, jak duże znaczenie miała tradycja,
zwłaszcza na polskich wsiach. Wielu autorów jak np. Melchior Wańkowicz
czy Dylan Thomas wracają do swoich wspomnień z dzieciństwa, rozważając, jak inaczej wszystko wyglądało z perspektywy dziecka. Poruszające jest opowiadanie O. Henry’ego „Upominek świąteczny” o sile miłości i potrzebie dawania.
Niektóre z tekstów napisane były kilkaset lat temu. Tworzone w różnych okolicznościach społecznych, politycznych,a mimo to, niosą jedno wspólne przesłanie. Przypominają o naszych wartościach, o drugim człowieku i o pokorze. Niesamowite jak bardzo są ponadczasowe.
Zapraszam do Bibliotek, emocji nie zabraknie
A. Winiarczyk

Korzystając z okazji pragniemy złożyć naszym Czytelnikom i wszystkim
mieszkańcom serdeczne życzenia na nadchodzące Święta i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Składamy również serdeczne podziękowania
za wszystkie książki przyniesione
do naszych Bibliotek jako dary.
Wzbogaciły one nasze księgozbiory
i wielu Czytelników z nich korzysta.
Dziękujemy
Bibliotekarze Gminy Krzyżanowice


Jasio pyta ojca: Kiedy jest wigilia Bożego Narodzenia?
- 24 grudnia.
- Do licha! To jednak katechetka miała rację!

- Halo, czy to firma „Święta na telefon”?
- Tak.
- Co można u was zamówić?
- Mikołaja, Śnieżynkę, elfy, renifery, prezenty...
- To poproszę trzy Śnieżynki i dwa litry wódki.

Małgosia pyta mamę:
– Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową lalkę?
– Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa!
– Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie nowa,
ale pomimo to bocian przyniósł mi nową siostrzyczkę!

- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś, w lutym?
- To już luty? Jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z sylwestra…

Rozmawiają dwie przedszkolaczki:
- Czy masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
- A święty Mikołaj był już u ciebie?
- Był, ale też sztuczny.

Liczba miesiąca
170

to liczba uczestników XII Przeglądu Kolęd w języku polskim i niemieckim

