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W GMINIE KRZYŻANOWICE
Przypadające 11 listopada obchody Dnia św. Marcina stały się w naszej
gminie tradycją. Początkowo w Tworkowie, teraz już w Krzyżanowicach,
Owsiszczach i Bieńkowicach. Wieczorem dzieci niosąc zapalone lampiony
uczestniczą wraz z rodzicami w pochodzie prowadzonym przez świętego
Marcina, jadącego na koniu, ubranego w czerwoną pelerynę i w hełmie na
głowie. Po pochodzie dzieci dostają świętomarcińskie rogale.
Czytaj na stronie 2-3
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KRÓTKO
18 października
Święto patrona Służby Zdrowia, św.
Łukasza. W tym dniu wójt gminy złożył na ręce kierownik SP ZLA w Krzyżanowicach życzenia dla wszystkich
pracownikom gminnej służby zdrowia oraz spotkał się z pracownikami stacji pogotowia ratunkowego
w Krzyżanowicach.
23 października
Wójt Grzegorz Utracki spotkał się
z wojewodą Jarosławem Wieczorkiem w sprawie realizacji inwestycji
i projektów oraz ich finansowania.
24 października
Wójt gminy spotkał się ze starostą
raciborskim w sprawie projektu drogowego przebudowy drogi powiatowej w Rudyszwałdzie i na Rakowcu.
Wójt gminy uczestniczył w posiedzeniu Rady LGD Morawskie Wrota.
25 października
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach odbyło się spotkanie wójtów
gmin powiatu raciborskiego, na
którym omawiano wspólne wnioski projektowe.
30 października
Gminę Krzyżanowice odwiedzili
przedstawiciele powiatu raciborskiego oraz delegacja powiatu Märkischer z Niemiec. Po gminie gości
oprowadzał wójt Grzegorz Utracki.
31 października
W gminie Nędza wójt Grzegorz
Utracki uczestniczył w Konwencie
Wójtów i Burmistrzów powiatu raciborskiego, na którym omawiano
sprawy transportu publicznego.
2 listopada
Wójt Grzegorz Utracki spotkał się
z komendantem Komisariatu Policji w Krzyżanowicach Piotrem Wądołowskim w spawie współpracy,
finansowania zadań – w tym samochodu dla komisariatu.
Wójt gminy spotkał się z prezesem
Zarządu Gminnego ZOSP RP Walterem Bożkiem i komendantem gminnym OSP Krystianem Jobczykiem.
Omówiono sprawy bieżące gminnych jednostek OSP.
4 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
Wójt gminy spotkał się z komendantem powiatowym policji w Raciborzu Łukaszem Krebsem w sprawie
działań policji w gminie Krzyżanowice oraz finansowania zadań, w tym
samochodu dla komisariatu.
8 listopada
Wójt spotkał się z przedstawicielami
Przedsiębiorstwa Kruszyw Mineralnych i Lekkich z Gliwic. Tematem
rozmów była działalność firmy na
terenie gminy Krzyżanowice.
13-14 listopada
Spotkanie Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego, podczas
którego odbyło się posiedzenie zarządu, Zgromadzenie Ogólne i Walne Zebranie Subregionu Zachodniego. Omawiano planowanie naborów wniosków w ramach RPO WSL
2014-2020, założenia do programu
„czyste powietrze”, założenia dotyczące dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
15 listopada
W sali Sejmu Śląskiego w Katowicach wójt gminy uczestniczył
w regionalnym seminarium informacyjnym nt. europejskiej współpracy transgranicznej w województwie śląskim.
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Święty Marcin

w gminie Krzyżanowice
Św. Marcin z Tours urodził
się w 316 r. w rzymskiej prowincji Panonii (obecnie Węgry). Jego ojciec był rzymskim legionistą, kilka lat po urodzeniu się
Marcina został przeniesiony
do Rzymu. Tam młody Marcin po raz pierwszy zetknął się
z religią chrześcijańską. Prawo rzymskie stanowiło, że syn
żołnierza ukończywszy 15 lat
musiał także służyć w armii cesarskiej. Marcin został przydzielony do elitarnej gwardii cesarskiej, czuwającej nad obszarami
zagrożonymi przez barbarzyńców. Oddział Marcina pilnował
porządku w Galii, w okolicach
Amiens. Tam właśnie rozegrała
się słynna scena aktu miłosierdzia Marcina, kiedy to oddał on
drżącemu z zimna biedakowi
połowę swego płaszcza. Następnej nocy żołnierzowi przyśnił się
Chrystus odziany w jego płaszcz.
Marcin przyjął chrzest, ale z armii mógł wystąpić dopiero po
odsłużeniu obowiązkowych 25
lat. Znany jest też fakt, że Marcin przeciwko germańskim Al-

lemanom zamiast miecza stanął
w pierwszym szeregu z krzyżem. Wówczas do bitwy nie doszło, bowiem wróg poprosił o pokój. Św. Marcin został mnichem
i zamieszkał w pustelni. Wkrótce w związku z dokonywanymi
cudami stał się sławny.

Dlaczego rogale?

W życiorysie świętego pojawia się wiele miejscowości.
I choć oficjalnie się tego nie
potwierdza, ponoć Marcin na
białym koniu zawitał też do... Poznania. Tu koń zgubił podkowę,
która stała się wzorcem dla poznańskich cukierników, którzy
zaczęli wypiekać pyszne rogale.
Oczywiście to legenda, faktem jednak jest, że powołując
się na dobroć św. Marcina, w poznańskim kościele pod jego wezwaniem, ksiądz proboszcz Jan
Lewicki podczas mszy św. w październiku 1891 r. wezwał do miłosiernych uczynków wobec najbiedniejszych. Hasło podchwycił
cukiernik Józef Melzer i na dzień
świętego Marcina - 11 listopa-

da upiekł pierwszą partię ciast,
przypominających kształtem
ową końską podkowę. Część rozdano biednym, część sprzedano
zamożnym parafianom. I w ten
sposób świętomarciński rogal
stał się domeną poznańskich, potem wielkopolskich cukierników
i „przywędrował” też do gminy
Krzyżanowice.
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Na naukę nigdy nie jest za późno
Owsiszcze » Osoby starsze
też mogą odnaleźć się w skomputeryzowanym świecie. Emeryci mają przecież sporo wolnego czasu. Zamiast więc spędzać
cały dzień przed telewizorem
albo w kuchni, mogą się jeszcze czegoś nauczyć.
W gminie Krzyżanowice
rozpoczął się bezpłatny kurs
podstawowej obsługi komputera i internetu dla seniorów.
Zajęcia odbywają się w Klubie Senior Plus w Owsiszczach.
W kursie bierze udział około 50. osób, które do tej pory
w ogóle nie miały styczności
z komputerem lub w niewielkim stopniu znają komputer.
Wiek uczestników to 65+, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w 10-osobowych grupach.
Na szkolenie przewidziano 60
godzin.
Kursanci poznają obsługę
komputera i praktyczne korzyści korzystania z internetu – obsługę komunikatorów czy poczty internetowej, aby kontaktować się z najbliższymi. Nawet
z tymi, którzy mieszkają w innym mieście albo za granicą.
Nauczą się jak sprawdzić kolejkę do sanatorium lub gdzie
są najkrótsze kolejki do lekarza
specjalisty, jak płacić rachunki
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INWESTYCJE I REMONTY
Droga

W ramach zapewnienia rolnikom bezpiecznego dojazdu do
pól oraz umożliwienia przejazdu sprzętem rolniczym z ominięciem drogi krajowej Nr 45
zrealizowano kolejne zadanie
jakim jest modernizacja drugiego odcinka drogi transportu
rolnego Rudyszwałd-Roszków.
Odcinek ten o długości jednego kilometra został oddany do
użytku z końcem października
br. Tak więc obecnie rolnicy mogą już korzystać ze skrótu pomiędzy tymi miejscowościami.
Jednocześnie drogę można
wykorzystać do uprawiania turystyki pieszej jak i rowerowej.
Jest to kolejna droga, która spełnia podwójną funkcję czyli dojazdu do pól oraz trasy rekreacyjnej i turystycznej.
Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
w kwocie 247 500,00 zł. Koszt całkowity zadania to 746 500,00 zł.
przez internet lub robić zakuZajęcia prowadzone przez Most
py. Internet to również okno na Fundację Partycypacji SpołeczZakończył się remont mostu
świat dla osób samotnych i prze- nej Oddział Chorzów są finanso- na ul. Słonecznej w Rudyszwałwlekle chorych, które rzadko wane z funduszy europejskich. dzie. Koszt realizacji zadania
(tb) wyniósł 122.544,24 zł. Na remont
wychodzą z domu.
gmina otrzymała promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W ramach zadania wymieniono m.in. nawierzchnię bitumiczną na płycie oraz dojazszkolenia seniorzy otrzymają klarację członkowską Klubu Se- dach, wykonano izolacje z pap
certyfikat oraz tablet na wła- nior Plus oraz formularz rekru- na płycie mostowej, wymieniosność. Obecnie szkoli się pięć tacyjny. Wszelkich informacji no elementy ściekowe, uzupełgrup seniorów i trwa nabór, po- udziela Ośrodek Pomocy Spo- niono podbicia filarów mostoprzez koła emerytów funkcjonu- łecznej Krzyżanowice z siedzi- wych, skarpy zostały wybrukojące w gminie, do szóstej, ostat- bą w Tworkowie, ul. Zamkowa wane kamieniem, wyczyszczoniej grupy.
50, Tworków.
no również koryto rzeki.
(GP)
Jeżeli seniorzy będą zainteresowani szkoleniami i innymi
akcjami organizowanymi w ramach Klubu Senior Plus, takie
działanie zostaną przez gminę
podjęte.
Koordynatorem działań jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tworkowie. Aby uczestniczyć w
szkoleniach należy złożyć de-

Gmina wspiera aktywnych seniorów
Gmina Krzyżanowice prowadzi bezpłatne szkolenia komputerowe realizowane przez trenerów Fundacji Partycypacji
Społecznej w ramach projektu Śląska Akademia Senior@,
dofinansowanego z Funduszy
Europejskich. W szkoleniach
uczestniczą członkowie Klubu
Senior Plus, którzy ukończyli 65.
rok życia i mieszkają na terenie
gminy Krzyżanowice. Przewiduje się 60 godzin szkolenia dla
każdego uczestnika w grupach
po 10 osób. Jedna sesja szkoleniowa będzie trwała 4 godziny
(15 spotkań). Po zakończeniu

AKCJA ZIMA 2018/2019
Informujemy, że zimowym
Bieńkowice – sołtys Roman
utrzymaniem dróg gminnych Herber tel. 603 176 513,
w sezonie 2018/2019 odśnieża-  Bolesław – sołtys Bertold
niem i likwidacją śliskości jezdni
Fichna tel.785 183 917,
 Chałupki – sołtys Ryszard
na terenie gminy Krzyżanowice
zajmują się następujące firmy:
Chrobok tel. 605 050 302,
 Krzyżanowice – sołtys HuW sołectwach Krzyżanowice,
bert Fichna tel. 511 154 285
Nowa Wioska i Owsiszcze,
 Nowa Wioska – sołtys Mi SKROK Krzyżanowice tel.
chał Krzykała tel.697 663 235
32 419 40 45, tel. 793 443 020
 Owsiszcze – sołtys Piotr
Minkina tel. 604 729 575,
W sołectwach Bieńkowice, Bo-  Roszków – sołtys Józef Staś
lesław i Tworków,
tel. 665 993 125,
 PRD Mateusz Kühn Krzyża-  Rudyszwałd – sołtys Paweł
Nawrat tel. 785 618 429,
nowice tel. 32 419 51 20, tel.
 Tworków – sołtys Andrzej
603 885 412
Bulenda tel. 692 753 998,
W sołectwach Chałupki, Ru-  Zabełków – sołtys Marian
dyszwałd, Zabełków, Roszków
Studnic tel.601 084 501,
 oraz Urząd Gminy – Refe Zakład Usługowy Dawid
Studnic Zabełków, tel. 32 419
rat Gospodarki Przestrzen60 32, tel. 603 676 919.
nej, tel. 32 419 40 50 w. 123.

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

płk. Zdzisław Drozd, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Walter Bożek, komendant gminny
OSP Krystian Jobczyk, wójt
gminy Grzegorz Utracki oraz
zastępca Wolfgang Kroczek.
Wieczór upłynął w miłej atmosferze. Przy kolacji, a potem
przy kawie i kołaczu wspominano dawne czasy, w których brakowało podstawowego sprzętu
i wyposażenia, ale nigdy nie brakowało chęci i odwagi, by pomóc bliźnim. Rozmawiano też
o sprawach bieżących, o nowoczesnym sprzęcie jaki posiadają jednostki straży pożarnych
w gminie.
Przed spotkaniem strażacy
i goście uczestniczyli w Mszy
św. odprawionej w intencji asp.
sztab. Gerarda Wranika, zasłuSpotkanie było okazją do po- ZOSP RP dh Stefan Kaptur, żonego działacza pożarnictwa.
(tb)
dziękowania strażakom za do- emerytowany komendant PSP
tychczasowa współpracę i działalność. Za bezinteresowną
służbę drugiemu człowiekowi,
wierność strażackiej tradycji,
gotowość niesienia pomocy, za
działalności na rzecz rozwoju
swoich jednostek i przekazywanie swojego doświadczenia
młodszemu pokoleniu.
W spotkaniu uczestniczyli: komendant powiatowy PSP
w Raciborzu mł. bryg. Jarosław
Ceglarek, zastępca komendanta mł. bryg. Paweł Sowa, naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego bryg. Andrzej Charuk,
prezes Oddziału Powiatowego

Spotkanie strażaków weteranów

GMINY KRZYŻANOWICE

Rudyszwałd » Z myślą
o strażakach seniorach, którzy przez wiele lat aktywnie
uczestniczyli, a wielu z nich nadal uczestniczy w życiu swoich
jednostek, 24 listopada odbyło
się doroczne spotkanie weteranów i zasłużonych strażaków
z ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie
gminy Krzyżanowice.
Od ponad 30 lat uroczystość
ta organizowana jest przez jednostkę OSP w Nowej Wiosce.
Tym razem spotkanie odbyło się
W czasie prowadzenia od- w Rudyszwałdzie, w nowym buśnieżania prosi się nie parko- dynku centrum integracji spować samochodów na drogach, łecznej, gdzie mieści się m.in.
szczególnie wąskich.
remiza OSP.
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Inauguracja nowej kadencji

Rady Gminy Krzyżanowice
20 listopada 2018 r. odbyła się
inauguracyjna sesja nowej Rady
Gminy Krzyżanowice. Zgodnie
z tradycją przewodnictwo obrad
objął najstarszy wiekiem radny pan Brunon Chrzibek, przewodniczący rady gminy ubiegłej
kadencji.
Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego gminy,
a następnie złożyli ślubowanie.
W dalszym ciągu obrad rozpo-

częła się procedura wyboru przewodniczącego rady gminy. Radni
przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Krzyżanowice.
Na przewodniczącego, zgłoszono tylko jedną kandydaturę i w głosowaniu tajnym jednomyślnie wybrano Brunona
Chrzibka. Wiceprzewodniczącą
rady wybrano Beatę Płaczek,

której kontrkandydatką była
Barbara Szymczyna.
Na sesji wójt gminy Grzegorz Utracki otrzymała zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta i złożył ślubowanie. Następnie ukonstytuowały
się stałe komisje Rady Gminy
Krzyżanowice.
Komisja Rewizyjna: Roman
Cwik (przewodniczący), Małgorzata Janda, Piotr Minkina, Iza-

bela Topa, Barbara Szymczyna.
Komisja Finansów i Rozwoju Gminy: Roman Kaczor (przewodniczący), Andrzej Bulenda,
Roman Cwik, Oliwer Huptaś,
Hubert Fichna, Beata Płaczek.
Komisja ds. Gospodarczych:
Józef Staś (przewodniczący),
Andrzej Bulenda, Walter Bożek,
Brunon Chrzibek, Hubert Fichna, Barbara Szymczyna, Walter
Witeczek.

Nowy zastępca wójta
gminy Krzyżanowice

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ
planowanych w gminie Krzyżanowice

02.12.2018

Kiermasz Świąteczny

Centrum Kultury w Tworkowie

06.12.2018

Spotkanie mikołajkowe – bajka dla dzieci

Świetlica w Roszkowie

09.12.2018

Kiermasz Świąteczny

Chałupki, Centrum Wypoczynku i Rekreacji

09.12.2018

Weihnachtsfest

Bolesław, przy remizie OSP

09.12.2018

Kiermasz przedświąteczny przy SP w Krzyżanowice

SP Krzyżanowice

13.12.2018

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

Centrum Kultury w Tworkowie

16.12.2018

Glühwein w Roszkowie

Świetlica w Roszkowie

16.12.2018

Weihnachtsmarkt

Tworków, przy kościele

16.12.2018

Kiermasz Świąteczny - Weihnachtsfest

Krzyżanowice, parking przy kościele

16.12.2018

Weihnachtsfest

Bieńkowice, przy remizie OSP

Komisja ds. Społecznych:
Komisja skarg, wniosków
Piotr Minkina (przewodniczą- i petycji: Walter Witeczek (przecy), Małgorzata Janda, Brunon wodniczący), Artur Nawrocki,
Chrzibek, Artur Nawrocki, Iza- Roman Kaczor, Walter Bożek,
bela Topa, Beata Płaczek, Oli- Józef Staś.
(tb)
wer Huptaś.

20 listopada, wójt gminy
Krzyżanowice powołał na stanowisko zastępcy wójta Wolfganga Kroczka, dotychczasowego
kierownika Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, długoletniego pracownika Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach.

Wójt Grzegorz Utracki powołał nowego zastępcę w związku z objęciem przez Grzegorza
Swobodę, dotychczasowego wicewójta, funkcji starosty raciborskiego.
(tb)

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim Wyborcom,
którzy oddali na nas swój głos i również tym mieszkańcom,
którzy udali się do urn, ale postanowili głosować na innych
– radni oraz kandydaci na radnych KWW Grzegorza Utrackiego.
Składamy serdeczne podziękowanie Wyborcom za obdarzenie nas
swoim zaufaniem w wyborach samorządowych w dniu 21 października br.
Będziemy starać się jak najlepiej pełnić służebną funkcję dla dobra naszych
miejscowości oraz całej gminy i wszystkich mieszkańców.
Radni KWW Grzegorza Utrackiego:
Walter Bożek, Andrzej Bulenda, Brunon Chrzibek, Roman Cwik,
Roman Kaczor, Piotr Minkina, Beata Płaczek, Józef Staś, Izabela Topa,
Walter Witeczek oraz Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy obdarzyli nas zaufaniem, wspierając
nasze kandydatury przed wyborami oraz oddając na nas swój głos
w wyborach do Rady Powiatu Raciborskiego
w dniu 21 października 2018 roku.
Każdy oddany głos jest dla nas impulsem do rzetelnej pracy
i zaangażowania dla wspólnego dobra - naszej zwykłej codzienności.
Gratulujemy wszystkim, którzy wybory wygrali i życzymy, abyśmy mogli
współpracować w dobrej energii i wartościach,
będących szansą na budowanie lepszej przyszłości.
Ewa Widera

Grzegorz Swoboda
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OGŁOSZENIE

REKLAMA

WIZUA

LIZACJ
A
GRATIS*

Z nami stworzysz wymarzoną łazienkę

Tworków ul. Raciborska 32
www.safer.pl

32 419 62 23
* szczegóły w salonie
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Myśliwi uczcili swojego patrona
Bieńkowice » Polowanie
"hubertowskie" to jedno z trzech
najbardziej uroczystych polowań w roku, obok polowania
w Wigilię Bożego Narodzenia
i sylwestrowego. Związane jest
z łowiecką tradycją obchodzenia 3 listopada jako dnia patrona
myśliwych - św. Huberta. Jest
przeważnie pierwszym polowaniem inaugurujacym jesienno-zimowy sezon i od tego dnia
można polować na wszystkie
łowne zwierzęta. Myśliwi na- rycznych wzorców i ceremonia- w dniu patrona, lecz w najbliżdają mu szczególnie uroczysty łów m.in. sygnałów łowieckich. szym dniu wolnym od pracy.
charakter z zachowaniem histo- Łowy odbywają się często nie
W niedzielę 4 listopada przed
leśniczówką w Bieńkowicach
zebrali się myśliwi zrzeszeni
w Kole Łowieckim „Bażant” po
apelu „na łowy”, zagranym na
rogach myśliwskich, udali się
na polowanie. Trofea polowania
ułożono przy ołtarzu polowym
w tzw. pokot. Po zakończonych
łowach, przy leśniczówce odbyła się msza św., którą celebrował ks. proboszcz Krystian
Giemza. We mszy, która wpisana jest w tradycję obchodów
związanych z patronem myśliwych św. Hubertem, uczestniczyli myśliwi wraz z rodzinami
oraz sympatycy myślistwa.
(tb)

W Krzyżanowicach
świętowali 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 14 listopada
w restauracji Staruszek. Zebranych przywitała przewodnicząca koła Maria Stanik.
Wśród zaproszonych gości
był wójt gminy Grzegorz Utracki, który złożył seniorom życzenia: zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności, optymizmu życiowego. Na święto krzyżanowickich seniorów zawitali
również: ksiądz proboszcz Jerzy Witeczek oraz wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału
Okręgowego Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów w Raciborzu Katarzyna Łozińska.
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 dzieci z miejscowej świetlicy z programem artystycznym specjalnie przygotowanym

na tę okazję. Zabawne scenki
ubawiły, ale i wzruszyły seniorów, którzy nagrodzili młodych
aktorów gorącymi brawami.
Krzyżanowickie koło jest
najmłodsze „stażem” w gminie Krzyżanowice – powstało
13 lutego 2009 roku, zapisało się
wtedy 30 osób. Obecnie koło liczy 109 członków i działa bardzo prężnie. Poza spotkaniami
z okazji Dnia Babci i Dziadka,
Dnia Kobiet, Dnia Matki i innych okazjonalnych świąt, organizowane są wycieczki turystyczne, wyjazdy do teatru, ope-

retki czy na musicale. Dzięki finansowemu wsparciu, którego
udziela samorząd gminy, seniorzy biorą udział w wycieczkach
jedno lub kilkudniowych. Zwiedzili m.in. Wrocław, Kraków, Zakopane, Warszawę, Sandomierz,
Karpacz, Licheń, Wałbrzych,
Bieszczady i Beskidy. W tym
roku seniorzy byli na czterodniowej wycieczce na Mazurach.
Zarząd koła pamięta również
o osobach starszych i chorych,
odwiedzając ich w domach i fundując paczki ze słodyczami.
(tb)

Taneczne spotkanie seniorów
Chałupki » Po raz kolejny
seniorzy z Chałupek udowodnili,
że potrafią się bawić. Obowiązkowo były tańce, a wszystkim
do końca towarzyszył dobry nastrój i humor i chęć do zabawy.
Koło emerytów i rencistów
z Chałupek zorganizowało dla
swoich członków Dzień Seniora.
Spotkanie odbyło się 21 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.
Życzenia seniorom z okazji ich święta złożył wójt gminy Grzegorz Utracki. W spotkaniu uczestniczyły również
przedstawicielki Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów w Raciborzu, które uhonorowały przewodniczącego
chałupeckiego koła Henryka
Biadę Złotą Odznaką Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
Po części oficjalnej, życzeniach i przemówieniach była kawa i wyśmienite ciastka, wieczorem zaś gorąca kolacja. Opra-

wę 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.
Seniorzy z Chałupek biorą
czynny udział w życiu swojego
sołectwa uczestnicząc w wielu
imprezach np. Dniach Chałupek, Festynie Rodzinnym czy
Jarmarku 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 seniorów.
W przyszłym roku zaplanowano wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Kotliny Kłodzkiej i Otmuchowa na
doroczne Święto Kwiatów oraz
do Muzeum Techniki w czeskiej
Koprzywnicy.
Tradycyjnie w grudniu delegacja chałupeckiego koła
emerytów odwiedza seniorów
z Szylerzowic, którzy organizują mikołajkowe spotkanie
i zapraszają na wspólne wycieczki na kiermasze bożonarodzeniowe.
(tb)

Oktoberfest w Roszkowie
Roszków » Po raz dwunasty
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
27 października w miejscowej
świetlicy.
Dla mieszkańców Roszkowa
program artystyczny przygotowały dzieci z miejscowej świetlicy. Potem biesiadników bawiły
panie z roszkowskiego kabaretu
oraz zespół z Rydułtów z repertuarem śląskich piosenek.

Oktoberfest to nie tylko degustacja piwa. To tradycja i chęć
wspólnej zabawy, to okazja, aby
spotkać się ze znajomymi. Można było skosztować grochówki,

gorących kiełbasek oraz frytek,
a także domowych wypieków
oraz słonych precli znakomicie
smakujących z piwem.
(tb)
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ZACZNIJ OD BACHA

– muzyczny wieczór z Wodeckim
artystom gorących owacji na
stojąco, wymuszając kilkakrotne bisy.
Wokalista Karol Berger
urzekł słuchaczy swoją barwą
i siłą głosu (niesamowicie podobnym do głosu Wodeckiego)
jak również bezpośrednim kontaktem z publicznością, która
śpiewała do wtóru refreny piosenek.
Wokaliście towarzyszyli: Łukasz Malinowski – gitara, Piotr
Malinowski – gitara basowa, DaTworków » Zaczęli od Bacha,
potem był inne znane piosenki „Lubię wracać tam, gdzie byłem”
„Z tobą chcę oglądać świat”
„Opowiadaj mi” i nawet „Pszczółka Maja” - ale także utwory mało znane, o których większość
fanów mistrza zapewne zdążyła już zapomnieć. Formacja
Zacznij od Bacha – Zbigniew

Wodecki Tribute Band zachwyciła tworkowską publiczność.
Jesienne wieczory przy
świecach organizowane przez
Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki mają
swoich wiernych miłośników
nie tylko w gminie Krzyżanowice. Tak więc i 16 listopada przy
stolikach, w zaaranżowanej na

wid Buras – instrumenty klawiszowe, Paweł Król – perkusja.
Jesienne spotkania muzyczne to pewnego rodzaju ucieczka
od rutyny i monotonnej
codzienności, tak więc
po koncercie miło było
porozmawiać ze znajomymi i z artystami przy
kawie, domowym cieście, grzanym winie
i „hicie” tworkowskich
wieczorów przy świecach – pieczonych jabł-

kach ze słodkim waniliowym
sosem, których panie ze świetlic przygotowały w tym roku
200 porcji.
(tb)

„kawiarenkę” sali widowiskowej
tworkowskiego Centrum Kultury, zasiadło wiele osób, aby
posłuchać znanych przebojów
i mniej znanych piosenek Zbigniewa Wodeckiego w aranżacji
młodych muzyków.
Koncert spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która nie szczędziła

VIII Przegląd Chórów Pogranicza

Krzyżanowice » W niedzielę Chór Męski przy parafii NajOrganizatorem przeglądu
18 listopada w kościele św. Anny świętszego Serca Pana Jezusa było Stowarzyszenie Społeczw Krzyżanowicach po raz ósmy w Raciborzu pod kierunkiem no-Kulturalne „Ad libitum” oraz
odbył się Przegląd Chórów Po- Jana Goldmana, Chór Żeński Parafia św. Anny w Krzyżanogranicza. Program koncertu z Hulczyna – dyrygent Barba- wicach. Główny celem spotkawypełniły utwory z różnych ra Bortlova, Chór przy kościele nia chórów jest propagowanie
epok, kompozytorów polskich Podwyższenia Krzyża Świętego muzyki chóralnej, wymiana
i innych narodowości.
w Chuchelnej – dyrygent Liana doświadczeń i kontaktów poJako pierwszy zaprezento- Vinklarkova, Chór im. Juliusza między chórami działającymi
wał się Chór św. Anny z Krzyża- Rogera w Rudach pod dyrekcją na polsko-czeskim pograniczu.
nowic pod kierunkiem Leonar- Marii Wiechoczek.
Przegląd Chórów Pogranicza
łowania) z Fabryki Wiedzy.
da Fulneczka, następnie Chór
Przegląd zakończył się odbywa się pod patronatem StaWykładom przysłuchiwali przy kościele św. Jana Chrzci- wspólnym odśpiewaniem przez rosty Raciborskiego.
(tb)
się dorośli, którzy towarzyszy- ciela w Sudicach – dyrygent połączone chóry kanonu Chrili swoim pociechom podczas Petr Nemec i Pavla Nemcova, stus Vincit.
OGŁOSZENIE
pierwszych zajęć.
Po wykładzie odbyły się
warsztaty „O zjawiskach paSzczere i serdeczne podziękowania
nujących na powierzchni ciebyłym współpracownikom, delegacji RSP w Krzyżanowicach,
czy, czyli czym jest napięcie powierzchniowe”.
kolegom, koleżankom, sąsiadom, znajomym
(tb)

Najmłodsi studenci gminy Krzyżanowice

ZAINAUGUROWALI ROK AKADEMICKI
Krzyżanowice » W sobotę 27
października ruszyła kolejna edycja Krzyżanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego przy Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu. Najmłodsi studenci gminy
Krzyżanowice złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy z rąk prof.
zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej
(dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły
Humanitas w Sosnowcu).

W uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2018/2019,
który odbył się w sali narad
Urzędu Gminy, wzięli udział zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda i dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek.
Wykład inauguracyjny pt.
Ogniste eksperymenty”, otwierający cykl uniwersyteckich wykładów, wygłosił Łukasz Adam
(chemik z wykształcenia i zami-

i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
śp. Joachima Affa
składa żona

OGŁOSZENIE

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Serdeczne podziękowania rodzinie, krewnym, przyjaciołom, znajomym, przedstawicielom
władz samorządowych Gminy Krzyżanowice, przybyłym delegacjom i organizacjom
oraz wszystkim tym, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej ukochanego męża i ojca

śp. Krzysztofa Janoch
Składa żona wraz z dziećmi - serdeczne Bóg zapłać
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JUBILEUSZ

Szkoły Podstawowej w Chałupkach
Chałupki » Dnia 25 października 2018 roku Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach obchodziła swój potrójny jubileusz:
140-lecia edukacji w Chałupkach, 90-lecia powstania szkoły
i 45-lecia nadania szkole imienia.
Ten szczególny dzień rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej w miejscowym kościele. Następnie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice
i mieszkańcy naszej okolicy
udali się w utworzonym korowodzie do szkoły na akademię.
Uroczystość składała się
z dwóch części, oficjalnej oraz
artystycznej.
W pierwszej części prowadzący apel powitali zaproszonych gości i wysłuchali przemówień m.in.: Wójta Gminy
Krzyżanowice pana Grzegorza Utrackiego, Dyrektor Delegatury w Rybniku Kuratorium
Oświaty w Katowicach pani Alicji Bartkowiak, Wójta Seniora
pana Wilhelma Wolnika, Prezesa ZNP w Krzyżanowicach
pani Alicji Wróblewskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chałupkach pani Barbary Tomczyk.
Następnie odbyły się występy
artystyczne, przygotowane
przez uczniów naszej szkoły. Zobaczyliśmy, jak powstała
nasza placówka, jak wyglądała
jej rozbudowa na przestrzeni
lat, a nawet wieków.
Specjalnie, z okazji jubileuszu, powstała okolicznościowa piosenka „Mija 140 lat”, wykonana przez zgromadzonych
na sali uczniów.
Pod koniec akademii ogłoszono wyniki konkursu piosenki ,,Na skrzyżowaniu szlaku kultur”. W kategorii klas 1-3 pierwsze zajęła Zuzanna Wolnik z SP
w Chałupkach, w kategorii 4-6
-Julia Kapustka z SP w Kuźni
Raciborskiej, a w kategorii 7-8Agata Fichna z SP w Krzyżano-

Powiatowy Konkurs Piosenki
wicach. Natomiast w kategorii
klas gimnazjalnych zwyciężyła
Karolina Bedrunka z SP w Bieńkowicach.
Po zakończeniu uroczystości
na sali gimnastycznej goście
mogli prześledzić dzieje szkoły
w Izbie Pamięci, a także wpisać
się w przygotowanej księdze pamiątkowej.
Jubileuszowe spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień, dla nauczycieli, absolwentów i obecnych uczniów, bo

Info: SP w Chałupkach

z akompaniamentem , a capella oraz z podkładem.
Jury w składzie: dyrektor
czeskiej szkoły w Szylerzowicach pani Lenka Zvakova, muzyk- pani Kornelia PawliczekBłońska oraz dyrektor GZOKSiT
pani Daria Wieczorek po długotrwałych obradach podjęło decyzję o przyznaniu w kategorii klas 1-3: I miejsca Zuzannie
Wolnik z SP Chałupki, II miejsca
Patrykowi Helczykowi z SP Zabełków oraz III miejsca Kristinie Balenowej i Teresie Satke
z ZŚ Silherovice; w kategorii
4-6: I miejsce Julii Kapusta ze
szkoły w Kuźni Raciborskiej, II
miejsce Emilii Klimża ze szkoły w Bieńkowicach, III miejsce
Patrycji Cwik ze szkoły w Bieńkowicach; w kategorii klas VIIVIII: I miejsce Agacie Fichna

ze szkoły w Krzyżanowicach,
II miejsce Kamili Til ze szkoły
w Kuźni Raciborskiej i III miejsce Laurze Matuszek ze szkoły
w Chałupkach oraz w kategorii
gimnazjum I miejsce Karolinie
Bedrunce ze szkoły w Bieńkowicach. Wszyscy uczestnicy popisali się swoim talentem i bardzo
dobrym przygotowaniem. Zdobywcy pierwszych miejsc z poszczególnych kategorii wystąpili podczas jubileuszu szkoły
w Chałupkach 25 października.
Dziękujemy za pracę szanownemu jury oraz Panu Wójtowi za
objęcie patronatem konkursu
oraz ufundowanie nagród dla
najlepszych i upominków dla
wszystkich uczestników.
Info: SP Chałupki

Rekord dla Niepodległej

Przyroda w obiektywie
Bieńkowice » 25.10.2018 r.
w Katowicach–Piotrowicach
odbył się wernisaż prac III
edycji amatorskiego konkursu
fotograficznego, zorganizowany przez Miejski Dom Kultury
„Południe”.
Jury w składzie: przewodniczący Łukasz Fuglewicz-przyrodnik, instruktor zajęć przyrodniczych w MDK „Południe”,
instruktor w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym w Radzionkowie
oraz członek jury: Tomasz Niechciał-instruktor MDK „Południe” przyznało nagrody za
najciekawsze prace w kategorii „Przyroda w obiektywie”.
W czasie gali–Natalia Sztuka i Olivia Korczok - uczennice kl.VII Szkoły Podstawowej
w Bieńkowicach otrzymały Nagrodę Specjalną za fotografie
„Pierwsze tchnienie wiosny”
oraz „Mały Kotek”. Warto nadmienić, że na konkurs napłynęło 577 prac z całego wojewódz-

czas sprawia, że zdarzenia umykają z pamięci.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym uroczystym dniu oraz
tym, którzy wypożyczyli oraz
podarowali szkole zdjęcia, świadectwa, książki i inne pamiątki
z historii naszej placówki.

Chałupki » W środę 17 października 2018 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy
Konkurs Piosenki „Na skrzyżowaniu szlaku kultur” pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice.
Uczestnicy zmagali się w 4
kategoriach wiekowych: klasy
1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz gimnazjum. Każda z kategorii wiekowych prezentowała piosenkę w innym języku, związanym
z różnorodnością historyczną
naszej małej ojczyzny. Najmłodsi uczestnicy prezentowali piosenki śląskie, dzieci klas starszych piosenki w języku polskim
, klasy 7-8 w języku niemieckim
, a młodzież gimnazjalna w języku czeskim. W sumie o tytuł
najlepszego walczyło prawie
40 konkursowiczów. Śpiewano

twa śląskiego. Serdecznie gratulujemy!
Zadaniem tego konkursu
było zachęcenie fotografów-amatorów w przedziale wiekowym 5-105+ do stworzenia ciekawych fotografii ukazujących
piękno polskiej przyrody. Świat
przyrody ożywionej i nieożywio-

nej, kryje w sobie nieskończoną ilość ekscytujących tematów
oraz form wartych uchwycenia.
Konkurs miał na celu pobudzić
zainteresowanie uczestników
przyrodą oraz sztukami wizualnymi, co w przyszłości powinno
zaowocować stworzeniem interesujących tematycznie obrazów fotograficznych, o malowniczych i ciekawych formach.
Info: Aldona Musioł
– SP w Bieńkowicach

Zabełków » W tym roku
Polska obchodzi jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Nasze przedszkole, które
rozwija wartości patriotyczne
wśród dzieci również aktywnie
włącza się do celebrowania tak
ważnego wydarzenia dla Polski. I tak dnia 9 listopada nasze
dzieci ubrane na galowo wzięły
udział w uroczystości pt. „Polska nasza Ojczyzna”. W uroczystości wzięli udział pracownicy
przedszkola, dzieci oraz zaproszeni goście: pan Wilhelm Wolnik wójt senior, pan Grzegorz
Swoboda zastępca wójta gminy
Krzyżanowice, przewodnicząca
KGW pani Anna Kupka, sołtys
Zabełkowa pan Marian Studnic,
przedstawiciel Rady Rodziców
pani Ewelina Chłapek oraz goście specjalni, pracownicy Muzeum w Raciborzu pani Julita
Ćwikła etnograf oraz pan Adam
Knura historyk. Każdy z gości
na wejściu dostał symboliczny
kotylion w barwach narodowych. Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego poloneza zatańczonego przez dzieci

z grupy starszej oraz odśpiewania przez wszystkich hymnu
polskiego. Następnie dzieci zaprezentowały swe umiejętności
recytatorskie poprzez wiersze
takie jak „11 listopada”, „Barwy Ojczyste” „Polska” „Katechizm polskiego dziecka”, śpiewały hymn przedszkola w Zabełkowie „Przedszkole drugi
dom” oraz piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Pokaz
umiejętności dzieci zakończył
się tańcem śląskim „Trojak”.
Gromkie brawa zaproszonych
gości były dowodem, iż występ
dzieci z grupy starszej był bardzo udany i podobał się. Pani
dyrektor serdecznie podziękowała za występ oraz poinformowała wszystkich, że cały dzień
w przedszkolu z Zabełkowie jest
w barwach polsko-białych poczynając od dzisiejszych posiłków w przedszkolu kończąc na
wystroju sal i holu przedszkola.
Następnie zaprosiła przedstawicieli muzeum o zabranie głosu. Pani Julita oraz pan Adam
w bardzo interesujący sposób
opowiadali o dawnych dziejach

naszego kraju przedstawiając
rekwizyty przywiezione z Muzeum. Były tam między innymi
dawne stroje, zabawki dla dzieci,
fotografie, pocztówki, prawdziwa złota moneta oraz księga –
Biblia, pisana językiem polskim,
a licząca 500 lat. Na zakończenie
swej prezentacji dzieci otrzymały zaproszenie do Muzeum
w Raciborzu, z którego z pewnością na wiosnę skorzystają.
Po uroczystości, każdy otrzymał drobny prezent - magnesik100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ponadto o godzinie 11.11
dzieci uroczyście odśpiewały
cały, czterozwrotkowy hymn
narodowy, tym samym włączając się do ogłoszonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej
akcji „Rekord dla Niepodległej”.
Na zakończenie uroczystości na
każdego czekał pysznych poczęstunek w barwach naszego kraju. Mamy nadzieję, że ten dzień
na długo pozostanie w pamięci
każdego z nas.
Info: Przedszkole Zabełków

10 » Wczoraj i dziś – ludzie i wydarzenia »

„Ważne jest nie samo
osiągnięcie wierzchołka,
lecz droga do niego” Joe Tasker
Jesteśmy grupą rewalidacyjno-wychowawczą przy
Szkole Podstawowej nr 23
w Jastrzębiu-Zdroju. Zapytacie
co to jest grupa o tak dziwnej
nazwie. Do takiej grupy uczęszczają uczniowie, którzy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostali zdiagnozowani jako
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim. W grupie uczymy się
podstawowych czynności dnia
codziennego, czyli tego co jest
nam najbardziej potrzebne do
życia – samodzielności.

Co to jest samodzielność
w naszym przypadku ?

Samodzielność to to, byśmy
mogli pomóc swoim rodzicom/
opiekunom podczas ubierania,
spożywania posiłków, zgłaszania swoich potrzeb fizjologicznych, ponieważ nie jest to
dla nas łatwe i wymaga czasu
oraz bardzo dużego poświęcenia osób sprawujących nad
nami opiekę. Chcemy również
wyrażać swoje emocje jak radość, smutek czy niezadowolenie. Jest to dla nas bardzo
ważną rzeczą. Czy ktoś zdaje
sobie sprawę z tego jak się czuje
osoba, która nie potrafi wyrazić
swoich emocji? Kto jest karmiony jedzeniem, które może mu

nie smakować, ale nie potrafi
tego pokazać?! My posiadamy
zmysł smaku. Czy ktoś zdaje
sobie sprawę jak niewygodnie
jest nosić pampersy, kiedy temperatura przekracza +30oC?
Bardzo często ludzie nazywają
nas dziećmi, bo całe życie spędzamy na wózku inwalidzkim
i jesteśmy zależni od innych
osób, chociaż mamy po 18 lat
i więcej. Czasami ludzie nie mówią do nas bezpośrednio tylko
do naszych opiekunów, bo myślą że jeżeli nie potrafimy wyrazić swoich emocji to ich nie
rozumiemy, często obraźliwie
nazywają nas „ROŚLINAMI”,
ale pamiętajcie, że rośliny trzeba podlewać.
W życiu kulturalnym też nie
uczestniczymy, bo wydajemy
z siebie różne dźwięki i okrzyki, nad którymi nie potrafimy zapanować, przecież nie potrafimy
swoich potrzeb wyrazić słowami. Nasz świat często zaczyna
i kończy się w klasie szkolnej,
czterech ścianach naszego pokoju oraz drogi z domu do szkoły
i z powrotem.
W zeszłym roku szkolnym
nasi wychowawcy z grup rewalidacyjno-wychowawczych
wpadli na pomysł, aby pokazać
światu, że też istniejemy. Zorganizowali galę filmową „Koloro-

we Anioły”, którą honorowym
patronatem objęła Prezydent
Jastrzębia-Zdroju pani Anna
Hetman. Organizatorem gali
była Szkoła Podstawowa 23 oraz
Stowarzyszenie Projekt 10, bez
pomocy tych Aniołów realizacja
naszych marzeń byłaby niemożliwa. Do projektu zaprosiliśmy
cztery ośrodki, które pracują
z uczniami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną:
z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Żor i Jastrzębia-Zdroju. Aby
taki film powstał zaplanowaliśmy cztery wyjazdy.
Pierwsza nasza wycieczka
odbyła w październiku 2017 roku do Katowic – pociągiem. Niby
nic niesamowitego dla zdrowego człowieka. Czternaście osób
z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną w tym trzech
uczniów chodzących, dla każdego z nas jeden opiekun, czyli
czternastu nauczycieli i opiekunów. Wydawałoby się, że wystarczy kupić bilet, wsiąść do
pociągu… Aby tak liczna grupa mogła pojechać pociągiem
musi być uruchomiona cała
procedura. Dzięki niesamowitej życzliwości „Anioła” Pani,
której imienia nie pamiętamy,
z Kolei Śląskich wszystko przebiegło zgodnie z tzw. procedurami. W dniu wyjazdu Koleje
Śląskie uruchomiły w Rybniku
nieczynny peron (tylko na jeden
dzień), by mógł nas zabrać pociąg przystosowany do przewozu takiej ilości osób na wózkach
inwalidzkich. W stan gotowości
zostały postawione służby mundurowe, by pomagać naszym
nauczycielom podczas wsiadania i wysiadania z pociągu oraz
w transporcie na peron główny
w Katowicach. Nikt kto nie jeździł na wózku inwalidzkim nie
zdaje sobie sprawy ile barier
architektonicznych napotykamy.
Tak jak bariery spotykamy
również wiele osób, które są
nam bardzo życzliwe, dobre
słowo, przytrzymanie drzwi byśmy mogli przejechać czy zwykły uśmiech jest dla nas bardzo
budujące, jest motorem do podejmowania dalszych wyzwań
i za to serdecznie dziękujemy.
Wyjazd do Katowic utwierdził nas w przekonaniu, że
chcieć to móc.
Drugą wycieczką zorganizowaną przez naszych wychowawców był wyjazd na kulig do
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Jarząbkowic. Tutaj z pomocą
w transporcie przyszli nasi rodzice, dowożąc nas wcześnie
rano na miejsce. Chociaż było
zimo, to jednak za mało śniegu.
Gospodarz „stanął na głowie”
i zorganizował nam przejazd
wozami, które świetnie zastąpiły sanie. Było ognisko, ciepłe
napoje i okazja do poznania kolejnego Anioła na naszej drodze
w poznawaniu świata.
Następny wyjazd to wycieczka zagraniczna. Pojechaliśmy
do ZOO w Ostrawie. W tym
przypadku również nie było łatwo. Wszyscy musieliśmy mieć
dowody osobiste, więc znowu
nasi kochani rodzice i opiekunowie zajęli się sprawami dokumentów, a nauczyciele załatwiali zgodę w Kuratorium Oświaty.
Kolejne Anioły na naszej drodze.
Wycieczka się odbyła, wszyscy
wróciliśmy bardzo zadowoleni,
ale potwornie zmęczeni.
Wiosenny wyjazd był ostatnim przed galą filmową „Kolorowe Anioły”, który dzięki
uprzejmości i pomocy kolejnego
Anioła – Dyrektora Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju – mogliśmy zorganizować uroczystą galę w pięknie
przystrojonej auli. Był czerwony dywan, odświętnie ubrani
uczniowie wraz z rodzicami, był
śmiech i łzy wzruszenia.
Gala odbiła się echem i docierały do naszych nauczycieli bardzo ciepłe słowa pochwały, lecz tak jak mówią „tutaj
nie o to chodziło, aby ktoś nas
chwalił, a przede wszystkim
o zadowolenie naszych podopiecznych i ich rodziców oraz
pokazanie, że chcieć to móc”.
Pod koniec roku szkolnego
zorganizowano dla nas uczniów

ostatni wyjazd, tym razem dwudniowy, do Chałupek. W transporcie znowu pomogli nam rodzice. Transport przy takiej
ilości osób na wózkach inwalidzkich jest naprawdę wielkim
wyzwaniem.
Dzięki życzliwości władz
Gminy Krzyżanowice została
nam udostępniona za darmo
Świetlica Socjoterapeutyczna
w Chałupkach. Wieczór uświetnił występ zespołu „Proszę Bardzo” - kolejny Anioł na naszej
drodze. Mieszkanki gminy zadbały o nasze pełne brzuchy, częstując gulaszem i pyszną zupą
jarzynową. Wyjazd do Chałupek
był pełen wrażeń i zdobywaniem
nowych doświadczeń – wycieczka ścieżką dydaktyczną Meandrami Odry, pływanie pontonami pod okiem doświadczonych
instruktorów kajakarstwa nizinnego oraz ratowników wodnych.
I tak upłynął rok szkolny
w grupie rewalidacyjno-wychowawczej 2017/2018.
Z nowym rokiem nowe plany.
Długo zastanawialiśmy się nad
tym co możemy zaproponować
uczniom w tym roku szkolnym.
Wspólnie wpadliśmy na pomysł,
że tego roku będziemy zdobywać szczyty pod hasłem „Każdy musi pokonać swój Everest”
wykorzystując siłę naszych mięśni, mierząc się nie tylko z niepełnosprawnością naszych podopiecznych, ale również z naszymi słabościami. Osoba stojąca
z boku może pukać się w czoło
i mówić, że jest to mało prawdopodobne, że się uda – a my jesteśmy już po zdobyciu pierwszego szczytu w Beskidzie śląskim
„Ochodzitej”, na którą wjechaliśmy wózkami i choć na górze
nie było wspaniałych widoków

tylko gęsta mgła, to dużo piękniejszym widokiem było zadowolenie na twarzach naszych
uczniów oraz zmęczenie wymieszane z zadowoleniem i radością wypisaną na twarzach opiekunów. Pod koniec roku szkolnego planujemy stworzyć galę
filmów, prezentacji z naszych
wypraw po Beskidzie.
Do prezentacji zaprosiliśmy
himalaistę pana Mariana Chudka, który jest zdobywcą Korony
Ziemi. Pan Marian przedstawi
nam prezentację ze zdobycia
Everestu.
Zapytacie po co ten artykuł?
Po to by pokazać, że osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualna przy pomocy nauczycieli, opiekunów, wolontariuszy
mogą czynnie uczestniczyć
w codziennym życiu. Wyjazdy
i poznawanie otaczającego ich
świata nie byłyby możliwe gdyby
na ich drodze nie było Aniołów,
ludzi z ogromną wrażliwością,
którzy potrafią czerpać satysfakcję z zadowolenia uczniów
i ich rodziców.
Jesteśmy otwarci na każdą
pomoc, więc jeżeli czyta ten artykuł osoba o anielskim sercu
i czuje potrzebę niesienia pomocy, chętnie z niej skorzystamy.
Bardzo chciałbym podziękować rodzicom naszych podopiecznych, za zaufanie, którym
nas obdarzają, również wielkie
podziękowania składam na ręce dyrektor naszej szkoły pani
Beacie Skowrońskiej za zielone
światło dla naszych szalonych
pomysłów.
Wychowawca grupy
rewalidacyjnowychowawczej
Sławomir Chrobok

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Od września już ponad 13 tys.
trzylatków z całej Polski otrzymało Wyprawki Czytelnicze
w ramach kampanii społecznej
Instytutu Książki „Mała książka
– wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. W naszej gminie biblioteki
rozdzieliły 61 wyprawek.
Każdy trzylatek, który przyjdzie do jednej z pięciu bibliotek w naszej gminie, biorących
udział w projekcie, otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór
wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowany przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka,
broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania, oraz Kartę

Małego Czytelnika do zbierania naklejek.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uho-

norowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Wyprawki
Czytelnicze czekają na trzylatki
w naszych bibliotekach.
Agnieszka Winiarczyk
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Święto pieczonego ciasteczka
Tworków » Dzień 22 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
REKLAMA

„Różanego Pałacu” w Krzyżanowicach, dzieci niepełnosprawne
z naszej gminy oraz uczniowie.
Największą atrakcją wspólnego spotkania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych jest
zawsze pieczenie ciastek – to
punkt programu, którego nie
może zabraknąć pod żadnym
pozorem, dlatego też spotkanie

to jest bardziej popularne pod
nazwą „Święto pieczonego ciasteczka”.
Z przygotowanego wcześniej
ciasta wykrawano, a następnie
ozdabiano ciasteczka. W wykrawaniu ciastek i ich zdobieniu
aktywny udział brała gospodyni spotkania dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek oraz mamy-

KARP ŚWIĄTECZNY

-wolontariuszki z Bieńkowic. Na
spotkanie przybyli także wójt
gminy Grzegorz Utracki i dyrektor szkoły w Bieńkowicach
Dariusz Krawczyk.
W oczekiwaniu na gotowe,
upieczone ciasteczka, dzieci
obejrzały bajkę w wykonaniu
uczniów z Bieńkowic. Natomiast wesołe zabawy i śpiewy
z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadził katecheta z bieńkowickiej szkoły, jednocześnie
opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza „Z sercem na dłoni”.

od 19 do 22 grudnia 2018

Integracja osób zdrowych
i niepełnosprawnych to nie
musi być wielka akcja – wyjaśnia ideę spotkania Daria Wieczorek. – Czasami wystarczy
zwykły ludzki gest, dostrzeże-

nie 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, czuwali pracownicy
GZOKSiT, 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)

REKLAMA

JOACHIM ŁOPOCZ

Tworków, ul. Nowa 10
Zamów telefonicznie 504 026 989
OGŁOSZENIE

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
UKG, Holter EKG

Piotr Blewąska
specjalista chorób wewnętrznych
Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice
Rejestracja pod numerem telefonu 32 419 40 53
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Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK
Tworków, ul. Zamkowa 52

Godziny: 14.00 - 18.00
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Dzień Edukacji Narodowej Październik

Krzyżanowice » W naszym
przedszkolu każdego roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji wszyscy
pracownicy spotkali się z przedszkolakami na sali gimnastycznej. Na początku dyrektor pani
Iwona Fajger-Grochowska złożyła wszystkim pracownikom
życzenia oraz wręczyła dyplomy. Każda grupa przedszkolna zaprezentowała krótki program artystyczny oraz wręczyła
niespodziankę dla wszystkich
pracowników przedszkola. Gościem specjalnym naszej uroczystości była pani Gabrysia,
którą w tym dniu chcieliśmy
pożegnać i podziękować jej za
wieloletnią pracę.
Przedszkolaki z Krzyżanowic dziękują PANI GABRYSI
Za każdą chwilę spędzoną
razem, za troskę, opiekę, pomoc,

w naszym przedszkolu

za wszystkie wiersze, piosenki, kich marzeń. Do tych życzeń dobajki, spacery, wycieczki, zaba- łączają się wszyscy pracownicy.
wy... Trudno zliczyć i wymienić
po prostu DZIĘKUJEMY. ŻyInfo: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
czymy zdrowia, pomyślności,
w Krzyżanowicach
radości oraz spełnienia wszyst-

„Przedszkolaki dla Niepodległej”
Tworków » Przedszkolaki
z Tworkowa 9 listopada włączyły się w obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystym polonezem oraz programem arty-

stycznym grupy „Odkrywców”
rozpoczęto przedszkolne uroczystości. Następnie grupa:
”Wesołych nutek”, „Skrzatów”
i „Promyczków” w galowych
ubraniach przedstawiły swoje

etiudy okolicznościowe z dumą
prezentując umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie.
Po pogadance dyrektor przedszkola, nawiązującej do historii
odzyskania niepodległości, uro-

Urodziny Kubusia Puchatka
Zabełków » W środę 24 października dzieci z Przedszkola
w Zabełkowie świętowały 92. urodziny Kubusia Puchatka. Tegoroczne urodziny były jednak wyjątkowe. Po raz pierwszy przybył
na nie osobiście Kubuś Puchatek.
Spotkanie z sympatycznym misiem o „bardzo małym rozumku”
poprzedziły gry, zabawy, zagadki
i konkursy wiedzy o mieszkańcach Stumilowego Lasu. Dzieci
tańczyły, śpiewały piosenki, przypomniały sobie w prezentacji

multimedialnej historię powstania książki, degustowały przysmak jakim jest oczywiście miód.
Punktem kulminacyjnym dnia
była wizyta samego Kubusia, solenizanta, który chętnie włączył
się do zabaw z dziećmi. Dzieci
były zaskoczone jego umiejętnościami, na zakończenie odśpiewały hymn przedszkola, tradycyjne „Sto lat” oraz złożyły życzenia.
Jak to na każdych urodzinach bywa, nie mogło zabraknąć tradycyjnego tortu, który

szybko znalazł się w brzuszkach
naszych milusińskich.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych dzieci,
które już pytają, kiedy znów
odwiedzi nas Kubuś Puchatek.
Z pewnością za rok!
Serdecznie podziękowania
kierujemy do Rady Rodziców za
wsparcie finansowe, jakim był
zakup stroju Kubusia Puchatka.
Info: Przedszkole
w Zabełkowie

Krzyżanowice » Za nami
kolejny miesiąc roku szkolnego 2018/2019, czas zabaw, zajęć,
zdobywania nowych wiadomości. Październik rozpoczęliśmy
od wycieczki do Delikatesów
Centrum, gdzie dzieci poznały
prace sprzedawcy. Kolejną atrakcją była wycieczka starszaków
do szkoły. Był to dzień głośnego
czytania. Dzieci słuchały opowiadania z książeczki o słodziakach,
odgrywały role teatralne z kolegami z pierwszej klasy. Przedszkolaki miały możliwość wykonywania zadań na tablicy interaktywnej. Później odbyły się zajęcia
w grupach. Super zabawa i nowe
doświadczenia. W październiku
odwiedził nas też pan policjant
czystym akcentem było odnowienie ślubowania nauczycieli przedszkola oraz ślubowanie wszystkich obecnych
przedszkolaków. Wychowankowie z przejęciem ślubowali : „z radością chodzić do
przedszkola, bawić się zgodnie, słuchać rodziców i nauczycieli, być koleżeńskim,
pomagać innym, być dobrym
Polakiem”.
Kulminacyjnym punktem
uroczystości było odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego, który zabrzmiał jak na prawdziwej
defiladzie. Wierszem Bełzy :
”Kto Ty jesteś…?” zakończono część oficjalną uroczystości, której rangę nadali
zaproszeni goście: podpułkownik Wojska Polskiego pan Artur
Kasperczak, komendant gminny OSP pan Krystian Jobczyk,
komendant Komisariatu Policji nadkomisarz pan Piotr Wądołowski, pani Sabina Ciuraszkiewicz specjalista ds. kultury

z pieskiem Sznupkiem. Pan policjant przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa nie tylko na
ulicy, ale także w różnych sytuacjach i miejscach. Potem dzieci
razem ze Sznupkiem przechodzi-

w GZOKSiT, przedstawiciele
rodziców na czele z przewodniczącą Rady rodziców panią
Justyną Kuryłowicz.
Po uroczystości wszyscy
ustawili się do wspólnego zdjęcia. Każdy przedszkolak otrzymał flagę Polski i słodki upomi-

ły przez ulicę oraz utrwalały zasady bezpieczeństwa.
Kolejnym wydarzeniem było
wyjście wszystkich przedszkolaków do Ośrodka Zdrowia w celu
złożenia życzeń pracownikom
z okazji święta, oraz poznanie ich
pracy. Bardzo ważnym dniem
w październiku, był dzień wyjazdu najstarszych grup do teatru do Gliwic. Dzieci obejrzały
przedstawienie pt. Szpak Fryderyk”. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie z aktorami.
Dzieci miały możliwość porozmawiania, zadania pytań, zobaczenia i dotknięcia rekwizytów.
Pod koniec października odbyło się pasowanie nowych dzieci
na przedszkolaków, połączone
z zabawami. W ostatnim dniu
października poszliśmy wszyscy
– jak każdego roku – na cmentarz
zapalić znicze i pomodlić się za
wszystkich zmarłych, a w szczególności za tych, o których nikt
nie pamięta.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkolu
w Krzyżanowicach

nek. Te przedszkolne akcenty
były okazją do uświadomienia
dzieciom i nie tylko jak ważna
jest wolność, pokój i przywiązanie do rodzinnego kraju.
Info: Przedszkole
w Tworkowie
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PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
w sztafetowych biegach przełajowych
Racibórz » 26 października
uczniowie szkół podstawowych,
III KL. gimnazjum oraz szkół
średnich rywalizowali w parku
nad Odrą w rejonowych sztafetowych biegach przełajowych.
Zmagania odbyły się w ramach
Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady. Naszą gminę reprezentowali w tym roku uczniowie z Tworkowa i Bieńkowic. Grupa młodszych dziewczyn z Tworkowa zaraz po starcie pierwszej

zmiany utrzymywała się cały
czas na drugim miejscu. W biegu sztafetowym startuje sześciu
zawodników i aż do piątej zmiany cały czas udawało się nam
zajmować wysokie drugie miejsce. W końcówce tej rywalizacji
ku naszemu zaskoczeniu jedna
z naszych uczennic nie wytrzymała tempa biegu i ostatecznie
zajęliśmy siódme miejsce. Z kolei grupa starsza chłopców miała
więcej szczęścia ale i wytrzyma-

Kącik regionalny

łości biegowej, bo zajęła wysokie
trzecie miejsce. Chłopcy bardzo
dobrze się spisali, bo biegi wytrzymałościowe to trudna konkurencja, która wymaga systematycznego treningu, a nawet
przestrzegania diety „dla biegaczy”. Cieszymy się z sukcesów,
bo nasi chłopcy i nasze dziewczyny naprawdę walczyli jak „równy
z równym” ze szkołą sportową
z Raciborza i innymi szkołami, do
których uczęszcza o wiele więcej
uczniów niż u nas. Życzymy im
kolejnych sukcesów !!! Podobne

wyniki uzyskali uczniowie z Bieńkowic: grupa młodsza chłopców
VII miejsce, a grupa starsza
dziewczyn III miejsce w Rejonie.

Szkołę z Tworkowa
reprezentowali:

Grupa młodsza dziewczyny:
Emilia Suchanek Va SP, Karolina Gorczowska VIa SP, Klaudia
Buba VI SP, Patrycja Kolarczyk
VI SP, Amelia Kalisz VI SP, Julia
Drzewiecka VI SP.
Grupa starsza chłopców:
Marek Miensopust VIII SP, Wojciech Widera VIII SP (rezerwowy), Grzegorz Wojtek VIII SP,
Łukasz Buba III GIM, Paweł
Grud III GIM, Jakub Jeremiasz
III GIM, Kacper Mrozek III GIM.
Info: Damian Chudecki
– SP w Tworkowie

Turniej tenisa stołowego
Bolesław » Dwa dni trwał
turniej tenisa stołowego w świetlicy w Bolesławiu. 29 listopada mecze rozegrali zawodnicy
w dwóch kategoriach: chłopcy
do lat jedenastu i do lat piętnastu.
W grupie młodszej pierwsze
miejsce wywalczył Mateusz Starostka z Tworkowa, drugie Tymoteusz Grzesiczek z Krzanowic, a trzecie Samuel Wolnik
z Rudyszwałdu. W grupie starszej pierwsze miejsce zajął Jakub Lasak z Bolesławia, drugie
Michał Czerny z Nowej Wioski,
trzecie Michał Wilnowski z Bolesławia.
30 listopada do rozgrywek
przystąpili zawodnicy dorośli.

W tej kategorii wiekowej swoich
rywali pokonał Konrad Bartosz
z Bolesławia zdobywając medal
złoty, na srebrny zasłużył Roman Grzesiczek z Krzanowic,
trzecie miejsce zajął Norbert
Grzesiczek z Bolesławia.
Gminny Turniej Tenisa Stołowego zorganizowała świetlica w Bolesławiu, a poza gospodarzami w rozgrywkach wzięli
udział reprezentanci świetlic
wiejskich z gminy Krzyżanowice, a także zawodnicy z Krzanowic i Piszcza. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i medale.
(tb)

W PRZEDSZKOLU
Krzyżanowice » Zapoznanie dziecka z kulturą naszego
regionu powinno zaczynać się
już od najmłodszych lat, dlatego
w naszym przedszkolu w listopadzie powstał kącik regionalny,
w którym zostały zgromadzone
i wyeksponowane przedmioty
codziennego użytku z minionych
REKLAMA

lat. Wszystkie eksponaty są cennym materiałem edukacyjnym
dla naszych przedszkolaków.
Przybliżają one dzieciom wiedzę o tradycji, zwyczajach, kulturze i historii naszego regionu.
Info: Edyta Skorupa
– Przedszkole
w Krzyżanowicach

Dzień Pluszowego Misia

Nowa Wioska » Dzień Pluszowego Misia co roku obchodzimy 25 listopada. To nie jest
przypadkowa data, bo właśnie
tego dnia przypada rocznica
powstania tej maskotki. Samo
święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od
2002 roku, kiedy to pluszowy miś
obchodził swoje setne urodziny.
Mały, duży, kolorowy, bury,
milutki, z kokardką czy w kubraczku…
Każdy posiada bądź posiadał
własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku.
Miś pluszowy nieodłącznie
kojarzony jest z beztroskim
czasem dzieciństwa. Jest najlepszym kumplem do zabawy,
kompanem podróży, przyjacie-

lem, któremu można wszystko
powiedzieć, antidotum na nocne koszmary.
W tym roku wyjątkowo dzieci z Nowej Wiosce zabawy z misiem przyśpieszyły na 19 listopada. Każde dziecko przyniosło
swojego pupila. Nie Było końca
opowieściom o swoich ulubieńcach. Nie zabrakło słodkości,
nie zabrakło również czytanych
opowiadań o misiach. Na koniec
spotkania wszystkie dzieci bardzo ładnie malują obrazki z misiami i te obrazki zawisną na
wystawie w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Krzyżanowicach.
Spotkanie było udane i na pewno w przyszłym roku w gronie
naszych przyjaciół spotkamy
się znowu.
Agnieszka Winiarczyk
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Na stażu w Wolfsburgu
Szukamy piłkarskich talentów
Krzyżanowice » W sobotę
27 października na boisku przy
szkole w Krzyżanowicach odbył
się turniej piłki nożnej. Wzięły
w nim udział drużyny młodzieżowe, grające w LKS Krzyżanowice, LKS Zabełków i LKS
Tworków. Na turniej przyjechali też juniorzy z Wodzisławia
Jedłownika i zawodnicy z Raciborza.

Gołąbka
 III miejsce: drużyna
Kamila Wolka

Patronat nad turniejem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Wójt Gminy
Krzyżanowice Grzegorz
Utracki.
Prezes krzyżanowickiego klubu sportowego
W turnieju wzięło udział
Waldemar Drobny wyjaśnia, że
celem tego turnieju było wyszu6 drużyn. Każda drużyna
kiwanie najzdolniejszych młoskładała się z 6-7
dych piłkarzy, aby ich talent nie
zawodników.
 I miejsce: drużyna Micha- został zmarnowany, by rozwijał
ła Kühna
się przy pomocy szkoleniowców
 II miejsce: drużyna Piotra i ich opiekunów.

Na przełomie października
i listopada dziewięciu trenerów
z Polski uczestniczyło w pięciodniowym stażu w klubie VFL
Wolfsburg w Niemczech. W gronie stażystów był koordynator
drużyn młodzieżowych gminy
Krzyżanowice Piotr Mucha.
Program stażu przewidywał uczestniczenie w sesjach
Organizatorem turnieju był treningowych młodzieżowych
LKS Krzyżanowice, a finanso- drużyn Akademii VFL Wolfswego wsparcia udzielił Urząd burg od U10 do U19, w meczach
Marszałkowski w Katowicach towarzyskich, pucharowych jak
i Urząd Gminy w Krzyżanowi- i ligowych.
cach.
Trenerzy zwiedzili też piękne
(tb) kompleksy sportowe, składające się z kilku, czy nawet kilkunastu boisk treningowych i przy
każdym kompleksie stadion dla

ŻAKI POWALCZĄ O ŚLĄSKI FINAŁ
Pucharu Tymbarku
Drużyna LKS Tworków rocznik 2011 zdecydowanie wygrała finału powiatu raciborskiego
turnieju piłki nożnej o Puchar
Tymbarku „Z podwórka na stadion” w kategorii wiekowej U-8
i w kwietniu będzie reprezentowała gminę Krzyżanowice podczas finału wojewódzkiego na
Stadionie Śląskim.

Banderoza Cup – żaki

ZDOBYWAJĄ DOŚWIADCZENIE

Z WOLEJA

Zgodnie z zapowiedzią
w ostatnich Gminnych Wieściach spróbujmy podsumować rozgrywki drużyn naszej
gminy. Występowały one w poszczególnych klasach rozgrywkowych ŚlZPN Katowice oraz
Podokręgu Racibórz. W katowickiej klasie okręgowej drużyna ze stolicy naszej gminy –
LKS Krzyżanowice – nie spełnia pokładanych w niej nadziei.
Zdobytych 17 punktów daje tej
drużynie XII miejsce w tabeli,
co w związku z planowaną reorganizacją tej klasy w przyszłym
sezonie nie wróży nic dobrego.
W klasie A Podokręgu Racibórz, po małej wpadce wszystko wróciło do normy, i LKS
Tworków mający na swoim kącie 38 punktów lideruje w tej
klasie na półmetku rozgrywek.

danej grupy, gdzie każda drużyna rozgrywa swoje mecze ligowe.
Podczas wykładów trenerzy
zapoznali się ze strukturą i metodami szkolenia dzieci i młodzieży jakie realizuje DFB (Niemiecki Związek Piłki Nożnej)

oraz ze strukturą organizacyjną Nachwuchs, czyli Akademii
VFL Wolfsburg.
W czasie pobytu w Wolfsburgu polscy trenerzy spotkali się
z Ewą Pajor (była zawodniczka Medyka Konin obecnie VFL
Wolfsburg), która wręczyła certyfikat ukończenia stażu, oraz
z Kubą Błaszczykowskim.
- Myślę, że to dopiero początek nawiązanej współpracy i będziemy się dalej wymieniać swoimi doświadczeniami, wiedzą,
a kto wie, może spotkamy się
na turniejach – dzieli się swoimi
spostrzeżeniami trener Piotr
Mucha.
(tb)

Walka będzie zacięta, gdyż do
klasy okręgowej awansuje tylko jedna drużyna. Po dobrej
końcówce druga nasza drużyna – LKS Chałupki – powoli wychodzi ze strefy zagrożonej spadkiem, a 15 zdobytych
punktów daje jej aktualnie XII
miejsce w tabeli.
Dwie nasze drużyny występują w klasie B. W górnej
połówce tabeli VI miejsce i 25
punktów to sytuacja drużyny
LKS Owsiszcze. Gorzej wygląda nasz drugi reprezentant, jedenastka LKS Zabełków. Beniaminek tej klasy plasuje się
na przedostatnim miejscu z dorobkiem 13. punktów.
Końcowe wyniki i tabele klasy C podsumowaliśmy w październikowym wydaniu Gminnych Wieści.

Drużyny młodzieżowe
Z drużyn młodzieżowych
najwyższą lokatę zajmuje grająca w grupie juniorów starszych A1 – LKS Tworków – II
miejsce i 29 punktów.
W grupie B juniorów młodszych reprezentuje nas LKS
Krzyżanowice, który z 17.
punktami zajmuje aktualnie
IV miejsce.
LKS Zabełków to nasz reprezentant w grupie trampkarzy starszych. Zaledwie 3 zdobyte punkty plasują tę drużynę
na przedostatnim VIII miejscu.
Teraz przed zawodnikami,
trenerami i całą społecznością
piłkarską zimowa przerwa. Po
nowym zaś roku wracamy do
piłki. Treningi na salach, mecze sparingowe, turniej o Puchar Wójta, a w marcu już ruszamy do boju o ligowe punkty.
Koniec rundy jesiennej sezonu 2018/2019
Jan Kubik

Od czwartku do niedzieli (8-11 listopada) drużyna żaków LKS Tworków przebywała w Głuchołazach, gdzie wzięła udział w turnieju Banderoza
Cup 2018.
Swój pobyt w Głuchołazach
ekipa rozpoczęła od aklimatyzacji, czyli od zakwaterowania w hotelu i kolacji. W piątek,
w pierwszym dniu turnieju, rozgrywki odbywały się w hali. Zespół Piotra Muchy uzyskał następujące wyniki:
 Tworków- Tworków II 3:2
 Tworków- Hattrick Głuchołazy 6:2
 Tworków- Zagłębie Sosnowiec 0:1
 Tworków- Champion Rybnik 4:1
 Tworków- AP Technik Świdwin 2:1
W sobotę rozgrywki przeniosły się na sztuczną trawę pod
balonem, gdzie drużyna żaków
z gminy Krzyżanowice rozegrała kolejnych 7 meczów:
 Tworków- AP Technik Świdwin 2:3
 Tworków- Hattrick Głuchołazy 5:2
 Tworków- Champion Rybnik 4:1
 Tworków- Łużyce Lubań 2:2
 Tworków- Zagłębie Sosnowiec 1:1
 Tworków- Orlik Prudnik 2:4
 Tworków- Tworków II 4:2

Fazę finałową żaki rozpoczęły wcześnie rano w niedzielę. Niestety, po dwóch dniach
rozgrywek, gra nie wyglądała
najlepiej. Brakowało świeżości,
było widać zmęczenie – chłopcy mieli już „w nogach” prawie 300 minut dobrego grania.
Pierwsze spotkanie co prawda przegrali, ale w dwóch kolejnych wygrali, co dało drużynie
ostatecznie piąte miejsce, a najDrużyna zdobyła dwadzie- lepszym strzelcem został Kuba
ścia trzy punkty, przy bilansie Kuhl z rocznika 2011.
bramkowym 43:22, dzięki czemu
Z wyników swojej drużyny
zajmowała przed fazą finałową zadowolony jest szkoleniowiec
Piotr Mucha: Był to turniej dla
drugie miejsce w tabeli.

rocznika 2010, a połowa naszej
grupy to rocznik 2011, a nawet jeden zawodnik z 2012 roku! Wielkie gratulacje dla całej drużyny. - W tym miejscu
chcieliśmy złożyć serdeczne
podziękowania dla wójta gminy Krzyżanowice, pana Grzegorza Utrackiego, który z budżetu gminy częściowo pokrył
zakwaterowanie młodych piłkarzy. Podziękowania należą się
także panu Pawłowi Burkowi,
który zasponsorował naszemu
zespołowi wpisowe - zakończył
trener Mucha.
(tb)
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Z bibliotecznej
W listopadowej ofercie czytelniczej pragniemy przedstawić książki super ciekawe i zachęcić do czytania
naszych młodszych mieszkańców. To książki dla dzieci, które uwielbiają czytać ale szczególnie dla tych,
którzy tego nie lubią. Może warto spróbować? Zapraszamy do bibliotek.

półki

OJCIEC GWIAZDKA I JA, CHŁOPIEC ZWANY GWIAZDKĄ,
DZIEWCZYNKA, KTÓRA URATOWAŁA GWIAZDKĘ
– MATT HAIG

Amelia - ośmioletnia dziewczyna zmaga się z wieloma problemami,
które byłyby wystarczająco trudne dla dorosłego człowieka. Jej tata nie żyje, jej mama jest ciężko chora i nie zostało jej wiele czasu.
Dziewczynka prosi Ojca Gwiazdkę (znanego nam jako Święty Mikołaj)
o zdrowie dla matki. Kiedy jej mama umiera, Amelia robi wszystko,
by nie trafić do zakładu pracy Pana Paskudnika, gdzie pod pozorem
opieki nad dziećmi, wykorzystuje się je do ciężkiej pracy i surowo karze. Amelia traci wszelką nadzieję i wiarę w Ojca Gwiazdkę. W tym
samym czasie Ojciec Gwiazdka zmaga się z atakiem trolli i nie mógł
spełnić marzenia Amelki. Obiecuje sobie, że w przyszłym roku Wigilia będzie idealna. Niestety magia, którą zasila wiara ludzi, jest zbyt
mała, aby Ojciec Gwiazdka mógł wyruszyć w swą świąteczną podróż do dzieci. Święta znowu
stają pod znakiem zapytania. Po „Chłopcu zwanym Gwiazdką” Matt Haig wraca z kolejną świąteczną opowieścią dla dzieci. „Dziewczynka, która uratowała Gwiazdkę” to kontynuacja wspomnianego tytułu, jednak bez czytania pierwszej części, można szybko zrozumieć akcję. To historia, w której wielką rolę odgrywa wiara, że wszystko jest możliwe. Ta książka uczy dzieci, że
wiara w marzenia może czynić cuda.

STARA BIEDA z serii DZIENNIK CWANIACZKA
– JEFF KINNEY

Kolejna książka z cyklu „Dziennik cwaniaczka” o losach Grega Heffleya. Jak sama nazwa wskazuje to po prostu dziennik niedużego
chłopaka, pełen śmiesznych rysunków, „mądrości życiowych”, ale
przede wszystkim ukazanie świata oczami dziecka. Okazuje się, że
nie wszystko jest takie jak wydaje się dorosłym. W rzeczywistości
często jest jednak tak, że dzieci bywają dojrzalsze od swoich rodziców, a nawet dziadków. Wiek nie jest miarą dorosłości, dojrzałości.
To książka, która sprawia, że dzieci pokochają czytanie. To dzięki tej
serii zaczynają czytać nałogowo. Po książkę sięgają również rodzice
i jest to dla nich niesamowitym przeżyciem. Przy książce można się
wspaniale bawić, nieistotne w jakim wieku. Książka, mimo że skierowana jest głównie do dzieci powinna przypaść do gustu także wielu
rodzicom, którzy mają w sobie jeszcze coś z dzieciaka. To książka dla
dzieci, które uwielbiają czytać, ale szczególnie książka dla tych, które nie lubią.Jeff Kinney zapewnia dużą dawkę humoru i gwarantuje wspaniale spędzony czas. Dodatkowo ta rewelacyjna szata graficzna, dzięki której każda książka o przygodach Cwaniaczka jest wyjątkowa. Tej
książce nie sposób się oprzeć. Dowodzą tego kolejne pozycje, wersje filmowe, ale także ciągle
poszerzające się grono czytelników i fanów.

LIAM I MAPA WIECZNOŚCI – EVELYNE BRISOU-PELLEN

To pierwszy tom serii „Dwór”. To skierowana do młodszej młodzieży powieść o charakterze fantastyczno-kryminalnym. Piętnastoletni
Liam, po długiej i wyczerpującej chorobie, trafia do sanatorium. Nowe
miejsce nie wzbudza jego zaufania… podobnie jak obsługa i pozostali
kuracjusze – jest dziwne, tajemnicze i trochę straszne! Z piwnic dochodzą przytłumione dźwięki, w korytarzach są tajemnicze pomieszczenia, a na każdy posiłek serwują mu zaskakujące menu. Coś tu nie
gra, tylko co? Chłopak zawsze marzył o tym, żeby zostać detektywem.
Postanawia odkryć tajemnicę dworu i wyjaśnić, gdzie tak naprawdę
trafił! „Liam i mapa wieczności” to pozycja, która otwiera bardzo pokaźną, bestsellerową we Francji, serię. Tam ukazał się już, liczący 6
tomów, pierwszy sezon „Dworu” i 3 części sezonu drugiego. Mam nadzieję, że przyjmie się też w Polsce! To powieść grozy, z dreszczykiem,
a momentami – DRESZCZEM. Znajdziecie tu mnóstwo odniesień kulturowych i historycznych.
Wiele postaci występujących w książce zostało zainspirowanych prawdziwymi osobami. Dzięki
temu książka może zainspirować czytelnika do dalszych poszukiwań i zainteresować niesamowitą dziedziną, jaką jest historia.

Myśl
Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy - niezastąpionym.
Marie von Ebner-Eschenbach

Uśmiechnij się

Kowalski siedzi na kozetce u psychoanalityka.
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce ktoś mieszka.
- Dlaczego pan tak sądzi?
- Bo żona nosi tam jedzenie.

Po sali operacyjnej w te i wewte chodzi chirurg. Co chwilę zerka to na zegarek, to na
stół operacyjny. W końcu nie wytrzymuje i mówi: Trudno siostro, zaczynamy bez niego...

Żona do męża: Ty to jesteś taki wybredny z jedzeniem, marudzisz i marudzisz. W poniedziałek jadłeś pomidorową i ci smakowała, we wtorek jadłeś pomidorową i było dobrze, w środę jadłeś pomidorową i ci smakowała, w czwartek także, a w piątek NAGLE
ci nie smakuje...

Z ogłoszeń parafialnych.
We wtorek cotygodniowa katecheza, tym razem na temat: „Jezus chodzi po wodzie”.
Temat katechezy w przyszłym tygodniu: „W poszukiwaniu Jezusa”.

- Czym się zajmujesz zawodowo?
- Jestem architektem krajobrazu.
- O, a na czym to polega?
- Kieruję buldożerem.



Spotykają się koledzy: Stasiu, co tam w pracy?
- A nic... W zeszłym tygodniu nasz szef utknął w windzie.
- I co zrobiliście?
- Nic. Ciągle się zastanawiamy.

- Mamo! Mamo! - krzyczy synek na podwórku.
Matka wychyla się z okna: Czego chcesz pieroński mozolu?
- Tomek nie chciał uwierzyć, że masz zeza.

Na budowie, podczas szkolnej wycieczki: Bardzo ważne jest noszenia kasków. Znałam
chłopca, który nie nosił kasku. Pewnego dnia spadła mu cegła na głowę i zabiła go na
miejscu. Znałam też dziewczynkę, która chodziła w kasku i gdy spadła jej cegła na głowę, uśmiechnęła się i poszła dalej. - Ja ją znam! Mieszka w naszym bloku. Do tej pory
chodzi w kasku i się uśmiecha.

CHARLIE I WIELKA SZKLANA WINDA – ROALD DAHL

To kontynuacja powieści „Charlie i fabryka czekolady”. Po wizycie
w fabryce czekolady Charlie zostaje jej właścicielem. Właśnie ma
przenieść się z całą rodziną do fabryki, którą od tej pory będzie ich
domem. Niestety wielka szklana winda, którą podróżują, wymyka się
spod kontroli i przenosi bohaterów na orbitę okołoziemską. I tu zaczyna się cała masa przedziwnych zdarzeń... To powieść dla dzieci, która
pokazuje, że warto mieć marzenia. Niestety w życiu nic nie jest pewne.
I tak szybko jak się coś zyskuje, tak szybko można to stracić. Dlatego
trzeba doceniać, to co się ma. Roald Dahl również tym razem piętnuje
ludzkie przywary na przykładzie staruszków. Dziadkowie Charliego są
zbyt łapczywi, chcą być młodzi, przez co o mało nie tracą życia. Jest
to dobra nauczka - wszystko w nadmiarze szkodzi. Autor wykreował
postać pana Wonki, ekscentrycznego producenta czekolady, który ma
zwariowane pomysły. Podróżowanie windą, nie tylko z góry na dół w środku budynku, lecz wykorzystywanie jej jak samolotu, a nawet statku kosmicznego, tabletki na młodość Wonka-Vita,
tabletki na starość Vita-Wonk - to tylko kilka przykładów. Niesamowici są także Umpa-Lumpasi, mali ludzie z odległego kraju, którzy pracują w fabryce za nieograniczony dostęp do swojego
ulubionego kakao. W tej części pojawiają się także kosmonauci, a także sam prezydent USA.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
746000

zł. to całkowity koszt modernizacji drogi transportu rolnego Roszków – Rudyszwałd

