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KOLĘDY I PASTORAŁKI
Tworków » „Święta z kolędą- Weihnachten mit Weihnachtsliedern”, pod takim tytułem odbył się 13 grudnia
w Centrum Kultury w Tworkowie 14. 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, ze świetlic
oraz kół DFK w Krzyżanowicach i Tworkowie.

Występy dzieci i młodzieży oceniało jury: Zuzanna Ortmans – muzykolog oraz Jan
Goldman – muzyk, opiekun
chóru parafialnego. Jurorzy
zgodnie chwalili 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 w styczniu, podczas Koncertu Galowego „Kolędowanie przy
żłóbku” w kościele parafialnym
w Tworkowie.
(tb)

Więcej zdjęć na:
www.krzyzanowice.pl

Życzenia od przedszkolaków
Rano 18 grudnia Urząd Gminy w Krzyżanowicach odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola w Krzyżanowicach wraz z
panią dyrektor Iwoną Fajger-

-Grochowską, wychowawczyniami i opiekunkami. Gości
przyjął wójt gminy Grzegorz
Utracki. Dzieci złożyły życzenia wójtowi oraz pracownikom

urzędu, zaśpiewały także kolędę. Dziękując za życzenia wójt
poczęstował przedszkolaki słodyczami.
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Zapachniało świętami
Tworków » Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tworkowie to
święto dla wszystkich zmysłów
– smakowicie pachnący, roztaczający świąteczną aurę, z bożonarodzeniowymi dźwiękami i kulinarnymi przysmakami, kuszącymi swym wyglądem na pięknie
udekorowanych stołach.
W pierwszą niedzielę Adwentu w Centrum Kultury
w Tworkowie odbył się doroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy – to znak, że święta tuż, tuż!
W tegorocznym kierma-

szu swoje miejscowe specjały
przygotowały koła gospodyń
wiejskich z Krzyżanowic, Chałupek, Zabełkowa, Tworkowa
i Rudyszwałdu. Na kiermaszu
zawsze też można kupić stroiki i wszelkie ozdoby świąteczne zrobione przez dzieci i młodzież na zajęciach w świetlicach.
W świątecznych klimatach
był koncert Orkiestry Dętej
gminy Krzyżanowice pod kierunkiem Krzysztofa Fulneczka.
Z orkiestrą wystąpiła gościnnie
Natalia Tul i Kamil Klimek.

Święty Mikołaj dzielił prezentami

towały także wychowanki DPS
z Krzyżanowic oraz ich opiekunki. Wszystkie występy bardzo
się podobały, więc oklaski były
zasłużone.
Dla swoich podopiecznych
panie z OPS-u przygotowały
słodki poczęstunek oraz słodkie upominki, które rozdawał
święty Mikołaj w asyście wójta
gminy Grzegorza Utrackiego
i kierownika OPS Andrzeja Ochuczniów z klasy drugiej twor- tradycja – dzieci z miejscowej
mańskiego. Był również czas na
kowskiej szkoły. To wieloletnia szkoły chętnie występują pod- czas tych spotkaniach dla swo- żanek i kolegów. Świąteczny wspólne śpiewanie kolęd.
Od wielu lat w rolę sędziweich niepełnosprawnych kole- program artystyczny przygogo Mikołaja wciela się wójt senior Wilhelm Wolnik, nigdy nie
odmawia uczestnictwa w tych
spotkaniach i robi to z prawdziwą przyjemnością. Bo wszyscy,
którzy biorą udział w tej uroczystości wiedzą, że sprawiają wiele radości wszystkim dzieciom
w ten „mikołajkowy” dzień.
Dla niepełnosprawnych osób,
które nie zawsze mogą wyjść
z domu, takie spotkanie, bycie
razem z innymi, przynosi wielką radość.
(tb)
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święty Mikołaj chodzi po świecie...
Dzień wcześniej, 5 grudnia,
zawitał do sali widowiskowej
Centrum Kultury na spotkanie
zorganizowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tworkowie dla swoich podopiecznych
– dzieci i osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń i wszelkiej pomocy OPS.
Tego dnia do Centrum Kultury
w Tworkowie przybyli niepełnosprawni młodzi i starsi mieszkańcy naszej gminy, wśród nich
mieszkanki „Różanego Pałacu”
w Krzyżanowicach.
Zaproszeni goście razem ze
świętym Mikołajem obejrzeli
przedstawienie w wykonaniu

Gościem specjalnym był
święty Mikołaj, który rozdał prezenty przedstawicielkom KGW.
Przybyłym na kiermasz mieszkańcom świąteczne życzenia
złożyli dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, wójt gminy Grzegorz Utracki i starosta raciborski Grzegorz Swoboda.
Ta przedświąteczna impreza organizowana przez Gminy
Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców naszej
gminy. Tak więc i w tym roku na
degustacji potraw i wypieków
świątecznych zjawili się tłumnie amatorzy bożonarodzeniowych specjałów.
(tb
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Międzynarodowy Kongres
Myślenia Krytycznego TOC
W dniach 29.11.2018 –
01.12.2018 delegacja przedstawicieli oświaty gminy Krzyżanowice, na czele z dyrektor
GZOKSiT w Tworkowie panią
Darią Wieczorek uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Myślenia Krytycznego
TOC, który odbył się w Europejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku.
Podczas kongresu zaprezentowano ponad 30 prezentacji z Polski i zagranicy (eksperci m.in. z USA, Wielkiej Brytanii,
Meksyku, Japonii, Korei, Izraela,
Litwy, Filipin, Brazylii). Każdy
dzień Kongresu przeznaczony był na inne narzędzie TOC
oraz na poznanie filozofii myślenia krytycznego. Uczestnicy
mieli możliwość wyboru udziału w licznych warsztatach i prelekcjach. Celem kongresu była wymiana doświadczeń, zainspirowanie uczestników, a także
przedstawienie zastosowania
narzędzi TOC na przedmiotach,
na wszystkich szczeblach edukacji, w praktyce zawodowej i życiu
codziennym.
Gmina Krzyżanowice, na zaproszenie dyrektora TOCfE Polska Macieja Winiarka, została
zaprezentowana w międzynarodowym środowisku ekspertów

i praktyków, wśród wiodących
prelegentów z Polski i zagranicy.
Przedstawialiśmy pracę narzędziami TOC w naszych placówkach. Okazało się, iż jesteśmy
wiodącą gminą w Polsce i na
świecie w zakresie wdrażania
myślenia krytycznego na podstawie narzędzi TOC na wszystkich szczeblach edukacji.
Osobiście gratulacje złożyła
nam Kathy Suerken dyrektor
TOC for Education międzynarodowej organizacji poświęconej uczeniu się dzieci narzędzi
myślowych teorii ograniczeń.
Wyraziła wyrazy swojego uznania dla projektu realizowanego
w naszej gminie, w tym otwartości naszych władz samorządowych, a także dla pracy i zaangażowania praktykujących
TOC nauczycieli.
Udział w Kongresie był dla
nas wszystkich dużym przeżyciem oraz bardzo wartościowym
spotkaniem ze światem nauki
i praktyki TOC. Możliwość zobaczenia naszej pracy pedagogicznej na tle innych krajów świata,
dała na pewno poczucie dumy,
zadowolenia i motywację do dalszych działań.
Barbara Somerla,
dyrektor Przedszkola
w Bieńkowicach

Refleksje uczestników
Międzynarodowego
Kongresu Myślenia
Krytycznego TOC

„Międzynarodowy Kongres
TOC był dla mnie niezwykle
wartościowym i twórczym wydarzeniem. Szerokie zastosowanie narzędzi TOC zostało ukazane w najróżniejszych
dziedzinach edukacji między
innymi w pracy z dziećmi z nieprawidłowościami rozwojowymi.
Narzędzia TOC uświadomiły mi, że proces logicznego powiązania faktów, analizy swoich potrzeb, odróżniania faktów
od opinii, rozpoznawania emocji u innych, czy też dążenie do
wyznaczania i realizacji celów
jest możliwy już u najmłodszych
dzieci.
Uczestnictwo w warsztatach
pomogło mi lepiej zrozumieć jak
je wykorzystać w przedszkolu.
Najbardziej pozytywną informacją jest ta, że te narzędzia
odnoszą sukces nie tylko w Europie, ale i na świecie. Udział
w kongresie stał się dla mnie
inspiracją i motywacją do dalszej pracy”.
Barbara Mokrosz,
nauczyciel wychowania
przedszkolnego
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go świata. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w erze
Internetu, a przede wszystkim
w erze informacji gdzie informacja poszukuje człowieka, wręcz
go bombarduje, potrzebna jest
umiejętność krytycznego myślenia, aby ten ogrom informacji
właściwie przetworzyć.
Cennym, a zarazem poruszającym doświadczeniem było wykorzystanie narzędzi TOC
we wsparciu procesu terapeutycznego dzieci z trudnościami
edukacyjnymi, gdzie dzięki tym
„Kongres wzbogacił moją wieWarsztaty, w których miałem narzędziom rozwijano potendzę na temat zastosowania na- okazję uczestniczyć przygoto- cjał uczniów, którym nie dawarzędzi TOC w pracy z dziećmi wane były z dużym zaangażowa- no większych szans na sukces
w młodszym wieku szkolnym na niem prowadzących – widać, że edukacyjny”.
Edyta Witeczek,
rożnych przedmiotach, zainspi- żyją oni metodami TOC i chcą,
nauczyciel edukacji
rował do dalszej efektywnej pra- aby jak najwięcej nauczycieli
wczesnoszkolnej
cy z gałązką, chmurką i drzew- z nich korzystało. Nie wszystko
kiem. Nabrałam większej pew- było dla mnie nowością – znaności do pracy z moimi uczniami łem już przedtem metody TOC,
„Kongres TOC dał mi możtymi narzędziami. Trzydniowy ale warto było tam być – zdobyte liwość spotkania się z wieloma
kongres w Gdańsku to dużo po- umiejętności i wiadomości wy- wartościowymi ludźmi, którzy
zytywnych wrażeń i ludzi”.
korzystam w pracy nauczyciela. stosują narzędzia TOC w swoUrszula Kubiczek,
Nie bez znaczenia było miej- jej pracy. Bardzo ciekawe bynauczyciel edukacji sce Kongresu – Europejskie ły prezentacje i prelekcje ludzi
wczesnoszkolnej Centrum Solidarności i możli- odpowiedzialnych za wdrażanie
wość zwiedzenia wystawy „So- TOC w różnych krajach świata.
„Cieszę się, że mogłem wy- lidarność” oraz Sali BHP, gdzie Zauważyłem, że nie odstajemy
słuchać bardzo interesujących podpisano porozumienia sierp- od czołówki światowej, stosoprelegentów nie tylko z Polski niowe w 1980 –obie zrobiły na wane narzędzia TOC w pracy
– praktyczna strona TOC, jak mnie ogromne wrażenie”.
naszej szkoły są podobnie wyTeofil Feliks, korzystywane u innych.
i z zagranicy – okazało się, że
nauczyciel matematyki
TOC jest znane i praktykowane
Bardzo cenne były również
na każdym praktycznie kontydla mnie warsztaty, gdzie inni
nencie, TOC może być użytecz„Wszystkie prezentacje dzielili się swoimi doświadczene w każdej dziedzinie, nie tylko przedstawione na Międzyna- niami, które mogę wykorzystać
w edukacji, ale także w ekono- rodowym Kongresie Myślenia w dalszej pracy”.
Dariusz Krawczyk,
mii, biznesie, psychologii, czy Krytycznego przykuwały uwagę
dyrektor
w szeroko rozumianym rozwią- słuchaczy, były skarbnicą wieSP w Bieńkowicach
zywaniu konfliktów.
dzy i doświadczeń ludzi z całe-

Narzędzia myślowe TOC (TOC – skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints,
tłumacz. Teoria ograniczeń)

TOC to uniwersalny program edukacyjny w formie trzech prostych narzędzi graficznych,
skierowany dla wszystkich poziomów edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej. Podstawowym zadaniem programu TOC dla edukacji jest pomoc w odpowiedzi na 3 pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? W co należy
zmienić? Jak należy to zmienić?
Uniwersalność programu polega na tym, że trzy „narzędzia myślowe” TOC można zastosować do treści edukacyjnych wszystkich nauczanych przedmiotów (język polski, historia, matematyka, fizyka, itp.).
Dzięki zastosowaniu narzędzi w codziennej nauce uczniowie potrafią: zrozumieć materiał,
zamiast uczyć się go na pamięć, potrafią odnieść wiedzę zdobytą w szkole do swojego życia,
wiedzą, jak rozwiązywać swoje problemy i konflikty. Dysponują narzędziami, dzięki którym to
właśnie oni ponoszą odpowiedzialność za proces uczenia się.
Źródło: "Techniki aktywizujące myślenie" Kathy Suerken, www.tocdlaedukacji.pl

Spotkanie opłatkowe strażaków Nowy starosta z pierwszą

Zabełków » W poniedziałek
wieczorem, 17 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 okazji 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.
Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się
opłatkiem – symbolem zgody
i pojednania – które poświęcił
kapelan strażaków o. Marceli Dębski.
Opłatkiem ze strażakami
przełamali się także zaproszeni goście: poseł Czesław Sobierajski, komendanta powiatowy

PSP w Raciborzu Jarosław Ceglarek, zastępca komendanta
Paweł Sowa, prezes Oddziału
Powiatowego ZOSP RP Stefan
Kaptur oraz opiekun jednostek
OSP z terenu gminy Krzyżanowice Mateusz Wyrba – zastępca dowódcy JRG PSP w Raciborzu, a także zastępca wójta
Wolfgang Kroczek oraz inspektor ds. obrony cywilnej Maksymilian Lamczyk.
Podczas spotkania gratulacje i słowa uznania otrzymali

druhowie Martin Wojtek i Denis Wszołek – strażacy z Tworkowa, którzy udzielili pierwszej
pomocy przedmedycznej mieszkańcowi Tworkowa, ratując mu
życie.
Najserdeczniejsze życzenia
złożono i „sto lat” odśpiewano
naczelnikowi OSP Zabełków
Marianowi Rajdzie z okazji jego urodzin.
(tb)

wizytą w gminie Krzyżanowice

Krzyżanowice » W środę 28
listopada, na zaproszenie wójta
Grzegorza Utrackiego, w sali
obrad Urzędu Gminy z nowym
starostą raciborskim spotkali
się radni gminy Krzyżanowice,
sołtysi i członkowie organizacji
społecznych.
To pierwsza gmina jaką odwiedziła starosta Grzegorz Swoboda po objęciu nowej funkcji,
dotychczas był zastępcą wójta gminy Krzyżanowice. Starosta podziękował za poparcie
21 października, dzięki czemu
udało się uzyskać dobry wynik
w wyborach samorządowych.
Podziękował również wójtowi Utrackiemu za współpracę
i doświadczenie, jakie zdobył
w gminie.
Krótko nakreślił plan działania zarządu powiatowego. Za-

pewniał, że jest optymistą, choć
problemów jest sporo. Wspomniał m.in. o sytuacji finansowej szpitala i PKS-u. Zapewnił,
że w zakresie remontów dróg
powiatowych będzie współpracował ze swoją gminą.
Wójt Grzegorz Utracki pogratulował nowemu staroście,

a byłemu współpracownikowi,
zapewnił, że zawsze może liczyć
na wsparcie. Wójt nie krył zadowolenia, że naszą gminę w powiecie reprezentują, oprócz starosty, jeszcze radni Ewa Widera
z Razem dla Ziemi Raciborskiej
oraz Łukasz Mura z PiS.
(tb)
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Inwestycje i remonty
Stabilizacja osuwiska
w centrum Krzyżanowic

Zakończyły się dodatkowe
prace związane ze stabilizacją
osuwiska w centrum Krzyżanowic. Gmina otrzymała na zadanie promesę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
w wysokości 360.000 zł. W związku z koniecznością wykonania
robót dodatkowych, które wystąpiły na ul. Kościelnej, gmina wnioskowała o zwiększenie
kwoty dofinansowania i otrzymała łącznie kwotę 383.227 zł.
Wartość zadania zgodnie z umową wynosi 458.720,54 zł.
W ramach stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska przebudowana została kanalizacja
burzowa poprzez wykonanie
nowego odcinka kanału głównego. Zabudowano nowe wpusty uliczne wraz z przyłączami
do nowego odcinka kanału, wykonano również nową kratę odwadniającą w miejscu istniejącej. Przebudowano nawierzchnię części ul. Kościelnej oraz
placu do niej przyległego wraz
z uporządkowaniem miejsc postojowych.

nymi, socjalnymi. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 91,00m2, powierzchnia całkowita: 87,00m2, powierzchnia
użytkowa: 66,10m2 (I mieszkanie 41,46m2, II mieszkanie
24,64m2), kubatura: 355,00m3,
ilość kondygnacji: 1 nadziemna.

zł. Dofinansowanie tego zadania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Ścieżka rowerowa ma długość 833,6 m i szerokość 3,5 m. Wykonana została
z nawierzchni asfaltowej w pasie drogowym DK 78, pomiędzy
ul. Łąkową w Chałupkach a ul.
Młyńską w Zabełkowie.
Rozpoczęły się prace związane z zadaniem p.n. „Budowa
odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków” w ramach
projektu „Udostępnienie Odry
i Olzy”. Koszt inwestycji to
369.149,95 zł. Dofinansowanie
tego zadania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Zostanie
wybudowana ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej od
cmentarza do ul. Dolnej w Zabełkowie. W ramach zadania przebudowany zostanie kolidujący
Ścieżki rowerowe
Kończą się prace związane słup linii nN, dodatkowo powstaz zadaniem „Budowa odcinka nie przejście dla pieszych oraz
ścieżki rowerowej w pasie dro- dwa słupy oświetleniowe.
W dniu 07.12.2018 r. podpisagi krajowej nr 78 w miejscowości Chałupki” w ramach projek- no umowę na zadanie p.n. „Butu „Udostępnienie Odry i Olzy”. dowa ścieżki rowerowej pomięKoszt inwestycji to 553.328.29 dzy Krzyżanowicami a Tworkowem”. Ścieżka rowerowa będzie

miała długości ponad 1,4 km i 3,5
m szerokości. Zostanie wykonana z nawierzchni asfaltowej
wzdłuż drogi krajowej 45, poza
pasem drogowym, pomiędzy
miejscowościami Krzyżanowice i Tworków.
Trwa procedura przetargowa na zadanie p.n. „Budowa
ścieżek rowerowych: Tworków
ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław w ramach projektu Szlak
Górnej Odry – zielone ścieżki
pogranicza ”. Koszt realizacji według kosztorysów inwestorskich obu ścieżek wynosi
1.245.647,82 zł.

Rowy melioracyjne

Gmina Krzyżanowice uzyskała dotację – promesę na
odbudowę rowów melioracyjnych z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie
zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
W ramach zadania wykonano
remonty rowów melioracyjnych
Nr 52 oraz Nr 53 w Tworkowie
o łącznej długości 1600 m. Koszt
wykonania w/w zadania wynosił
90.594,63 zł, z czego 90.590,00 zł
pochodziło z dotacji.

3-4 grudnia
W Kroczycach odbył się kongres
„Regionalny Lider Rozwoju Wsi”.
W spotkaniu uczestniczyli wójt
gminy Grzegorz Utracki, zastępca
Wolfgang Kroczek, przewodniczący LGD Zdzisław Ciapka oraz sołtys Tworkowa Andrzej Bulenda. Na
forum zaprezentowano gminę Krzyżanowice jako lidera pozyskiwania
środków zewnętrznych.
5 grudnia
W Raciborzu wójt gminy uczestniczył w Konwent wójtów i burmistrzów powiatu raciborskiego, na
którym omawiano m.in. sprawy
transportu zbiorowego.
Zastępca wójta gminy uczestniczył
w spotkaniu grupy roboczej ds. gospodarki odpadami, które odbyło
się w Urzędzie Miasta w Żorach.
Na spotkaniu omawiano planowaną przez rząd nowelizację ustawy
„śmieciowej”.
11 grudnia
W Chorzowie odbył się Konwent Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
w którymuczestniczył wójt gminy
Grzegorz Utracki.
12 grudnia
Wójt gminy uczestniczył w walnym
zebraniu Euroregionu Silesia w UM
w Raciborzu.

Budynek socjalny
w Tworkowie

14 grudnia
Wójt Grzegorz Utracki uczestniczył
w świątecznym spotkaniu w Konsulacie RP w Ostrawie.

W Tworkowie zakończyły się
prace związane z budową budynku z dwoma mieszkaniami
socjalnymi. Wartość zadania
wynosi 247.988,88 zł. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego wynosi: 78.355,82 zł.
W ramach inwestycji powstał
budynek parterowy z dwoma
mieszkaniami jednorodzin-

16 grudnia
W Piszczu odbyła się uroczystość
związana z 20-leciem współpracy
gmin partnerskich. W spotkaniu
uczestniczyli wójt gminy Grzegorz
Utracki, wójt senior Wilhelm Wolnik,
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek.

Rewitalizacja parku w Tworkowie

Zakończyły się prace związane z rewitalizacją parku w Tworkowie w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności”.
Przedmiotem projektu była rewitalizacja pozostałości po
założeniach parku w stylu angielskim. Część parku została
zagospodarowana dla dobra
mieszkańców gminy Krzyżanowice jak i dla turystów odwiedzających park i zlokalizowane
w sąsiedztwie ruiny. Zadanie
obejmowało teren części parku w Tworkowie. Obszar parku objęty rewitalizacją wynosi około 3,5 ha. Zakres zadania
obejmował wykonanie następujących robót wraz z robotami przygotowawczymi: uporządkowano całą substancję
roślinną – dotyczy to głównie
istniejących drzew i krzewów;

KRÓTKO

wykonano prace rozbiórkowe
murowanej sceny, nawierzchni betonowej przed sceną oraz
resztek ogrodzenia; nasadzono
krzewy i drzewa liściaste; wykonano drenaż i odtworzono zasypane oczko wodne.
Z istniejących dwóch źródełek wykonano cieki wodne,
przez które zostaje dostarcza-

na woda do stawku. Na jednym
z tych cieków wykonano ścieżkę
rekreacyjno-zdrowotną wg założeń Kneippa.
Odtworzono i wykonano nowe ścieżki spacerowe na śladzie
istniejących, ustawiono tablice
edukacyjne oraz ławki i inne elementy małej architektury.
W parku znajdują się rów- nież atrakcje dla najmłodszych
– w zachodniej części parku wykonano skarpę usypaną z zieleni
i wzmocnioną elementami żelbetowymi, na której zlokalizowano dwie zjeżdżalnie i ściankę wspinaczkową. Zamontowano elementy stanowiące ścieżkę zdrowia – zestaw urządzeń
sportowo-rekreacyjnych, które mają służyć do rozwijania

18 grudnia
Odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Społecznej SPZLA
w Krzyżanowicach, na którym podsumowano rok bieżący. W spotkaniu
uczestniczył wójt gminy.

sprawności fizycznej. Urządzenia ścieżki zdrowia mają służyć aktywności fizycznej dzieci. Dzieci będą mogły rozwijać
swoje zdolności motoryczne
samodzielnie pokonując przeszkody m.in. drabinki, równoważnie i drążki do podciągania.
Celem projektu jest ułatwienie
dostępu do obiektów kultury
i turystyki poprzez system infor-

macji kulturalnej i turystycznej,
stymulacja rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Park po
modernizacji ma przede wszystkim w dalszym ciągu spełniać
funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.
Wartość zadania wynosi
1.500.043,44 zł brutto.
Zadanie realizowane w ramach Projektu „Szylerzowice
i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V - A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 85%.
W ramach tego projektu realizowane jest również zadanie
pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich
oraz udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie”.
Info: Referat Gospodarki
Przestrzennej
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MIJA ROK ZA ROKIEM Najserdeczniejsze życzenia
Dzień ślubu jest dla wielu
osób najważniejszym wydarzeniem w całym życiu. Dlatego też, każdego roku starają się
o nim pamiętać. Może pierwsze lata małżeństwa nie są dla
nas tak ważne, bo cóż to znaczy
rok, dwa, czy trzy. To czas, kiedy
dwoje ludzi uczy się żyć ze sobą.
Zaczynamy je jednak doceniać,
kiedy mija 20, 50 lat wspólnego życia. Nagle okazuje się, że
przeżyliście razem 60 lat, 65 lat.
Niemożliwe? A jednak. Niektórym parom udaje się dotrwać do
takiej okrągłej rocznicy.
Te wspólnie przeżyte lata to
symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemne- Państwo Jadwiga i Franciszek Ottawa
obchodzili Żelazne Gody
go zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego, to wzór i piękny
przykład dla młodych pokoleń
W listopadzie dwie pary mał- usze. Żelazne Gody, czyli jubilewstępujących w związki mał- żeńskie z gminy Krzyżanowi- usz 65-lecia pożycia małżeńskiece obchodziły tak zacne jubile- go obchodzili państwo Jadwiga
żeńskie.
i Franciszek Ottawa z Nowej
Wioski, natomiast Diamentowe
Gody – jubileusz 60-lecia – obchodzili państwo Gertruda i Jan
Łyczko z Krzyżanowic.
Z tej okazji jubilatów odwiedzili wójt gminy Grzegorz
Utracki oraz zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki. Wręczając bukiet kwiatów i kosz
z upominkami, złożyli jubilatom
słowa uznania i szacunku oraz
życzyli jeszcze wielu wspólnie
przeżytych lat, zdrowia i pogody ducha, w imieniu swoim oraz
wszystkich mieszkańców gminy,
Państwo Gertruda i Jan Łyczko
gratulując małżonkom tak dłuobchodzili Diamentowe Gody
giego i zgodnego pożycia.

6 grudnia br. swoje 90. urodziny obchodziła Pani Marianna Buba, obecnie mieszkająca
w Krzyżanowicach. Z tej okazji
dostojną jubilatkę odwiedzili zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek i zastępca kierownika
USC Dorota Dwulecki. Wręczając bukiet kwiatów złożyli najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym i mieszkańców
gminy – dużo zdrowia, pogody ducha i radości w otoczeniu
najbliższych oraz kolejnych tak
pięknych rocznic.

Informuje się mieszkańców gminy Krzyżanowice,
że w dniu 24 grudnia 2018 roku
Urząd Gminy
będzie nieczynny

Informujemy mieszkańców gminy Krzyżanowice,
że w dniach 24.12.2018r. i 31.12.2018 r.
oraz w dniach od 02.01.2019 r. do 07.01.2019 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ulicy Długiej 19 w Zabełkowie
będzie nieczynny z powodu inwentaryzacji.

REKLAMA

www.safer.pl
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Droga do drugiego człowieka

Konkurs Godki Śląskiej
Krzyżanowice » Tradycją
Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach stał się Szkolny Konkurs Godki Śląskiej. W tym roku
miał miejsce 30 listopada. „Nowo siostrzyczka”, „Przi stole”,
„Lyń”, „Lokomotywa”, „Dioboł
i Ślązok”, „Kopciuszek po ślonsku”, „Religia po ślonsku”, „Wywiad” i „Złoto rybka” to tytuły
scenek przedstawianych przez
uczniów klas I-VI. Scenki przedstawiane były w kilkuosobowych
grupach. W naszej szkole konkurs ten cieszy się wielka popularnością. Jest bardzo ważnym wydarzeniem szkolnym.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowują się do
tego konkursu.
Celem konkursu jest kultywowanie gwary wśród starszych uczniów i inspiracja młodego pokolenia do godania po
naszymu. Ogólny wyraz artystyczny przedstawianych scenek był bardzo wysoki. Jury

w składzie: Danuta Krupa, Ewa
Kuczera, Krzysztof Fulneczek,
jak co roku miało trudne zadanie przydzielenia miejsc.
Nagrodzeni uczniowie w kl.
I-II: I miejsce kl. Ia (Bożena
Stelmarczyk, Błażej Pawlik op. A. Kroczek), II miejsce kl.
IIb (Julia Lasoń, Martyna Mikołajek, Beniamin Foitzik, Jakub
Staś, Bartlomiej Stępień - op. G.
Sycha), III miejsce ex aequo kl.
Ib (Karolina Błajda, Laura Ernostowicz, Wiktoria Luleczka,
Nadia Pawełek, Jakub Kuhl, Oliwer Śniechota - op. A. Weiser)
oraz kl. IIa (Paulina Bartoszek,
Maja Gajęcka, Justyna Graca,
Adrianna Fiegler - op. M. Orłowska).
W klasach IV-VI: I miejsce
kl. VIa (Natalia Mróz, Nicola Sbeczka, Klaudia Schreiber,
Hanna Wolek, Piotr Lasak - op.
R. Gołąbek), II miejsce ex aequo
kl. IVb (Natalia Fulneczek, Anna
Fichna, Faustyna Kegel, Alicja

Śmietana, Natalia Wramba, Szymon Hanslik, Jakub Kudła - op.
P. Hluchnik) oraz VIb (Wiktoria
Mierzwińska, Tobiasz Śmietana, Michał Kamradek, Michał
Uliczka - op. A. Gajęcka), III
miejsce ex aequo kl. IVa (Maja Adametz, Magdalena Fojcik,
Bartosz Gliśnik, Michał Frysztak, Paweł Hajduczek - op. W.
Gaicka) oraz Kl. V (Amelia Kołek, Kinga Foitzik, Rafał Kuhl op. A. Mierzwa).
Nagrody ufundowane przez
Radę Rodziców i Urząd Gminy
wręczyła p. dyr. Beata Szczepanowska. Przygotowaniem
i przeprowadzeniem konkursu zajęły się panie: G. Sycha, R.
Gołąbek, B. Białuska, G. Zygar.
Cieszymy się, że mimo mody
na „mówienie” wśród młodego pokolenia rodziców zawsze
znajdują się uczniowie, którzy
bez oporu posługują się gwarą.

Bieńkowice » Niosą pomoc, angażują
się w pracę na rzecz
osób potrzebujących.
Pomagają, bo czują,
że to ma sens i zmienia coś w naszej rzeczywistości. Robią
to dla uśmiechu,
dla uścisku dłoni.
To wolontariusze.
12 grudnia
w Szkle Podstawowej w Bieńkowicach po
raz dziewiąty obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, tym razem pod hasłem
„Uśmiech to bodaj najkrótsza
droga do drugiego człowieka”.
Specjalnymi gośćmi spotkania były podopieczne z „Różanego Pałacu” w Krzyżanowicach. Uroczystość zorganizował Szkolny Klub Wolontariusza
„Z sercem na dłoni” oraz mamy
wolontariuszki.
Dzień Wolontariusza w Bieńkowicach był okazją do podsumowania inicjatyw i przedsięwzięć
Klubu, a także do wręczenie legitymacji członkowskich nowym
wolontariuszom oraz rodzi-

com, którzy wspierają aktywnie
wolontariat. Wszyscy wolontariusze otrzymali od rady rodziców
szkoły pamiątkowe książeczki
„perełki z myślami”, w podziękowaniu i uznaniu za swoją działalność na rzecz osób potrzebujących wszelkiej pomocy.
Krótki program artystyczny
przygotowali uczniowie, podopieczne Różanego Pałacu
i mamy wolontariuszki: Grażyna Cwik i Agnieszka Lasak.
Po zakończeniu apelu był poczęstunek przygotowany przez
rodziców wolontariuszy. Nie zabrakło również gier i tańców integracyjnych.

Szkolny Klub Wolontariusza „Z sercem na dłoni” powstał w z inicjatywy
nauczyciela religii
i pedagoga Marcina
Jędorowicza, przy pełnej akceptacji i poparciu dyrektora szkoły
Dariusza Krawczyka.
Obecnie Klub Wolontariusza liczy 45 osób, ale
ta liczba ulega zmianie,
ponieważ co jakiś czas
ktoś do klubu dołącza.
W pracę klubu włączyli się czynnie rodzice – przede wszystkim
mamy – oraz nauczyciele. Wolontariusze odwiedzają dziewczęta z „Różanego Pałacu”, pomagają w działaniach na rzecz
osób niepełnosprawnych takich
jak Igrzyska „Sport ku radości”
w Raciborzu czy spotkanie integracyjne Dzieci Dzieciom
w tworkowskim Centrum Kultury. Pomagają w organizacji
Festiwalu Pozytywnych Wartości i uczestniczą w akcji mikołajkowej w raciborskim szpitalu,
odwiedzając chorych.
(tb)

Info: SP Krzyżanowice

Dziękujemy!
Zmarła najstarsza mieszkanka
gminy Krzyżanowice
Zmarła pani
Marii Piszczan
z Bieńkowic, która
3 października bieżącego roku obchodziła swe 104. urodziny.
Śp. pani Maria
urodziła się w 1914
roku w Sudole, gdzie wychowywała się w licznej rodzinie.
W domu rodzinnym panował niedostatek, dlatego też
po lekcjach pomagała sprzątać u rzeźnika w Sudole. Przed

wojną, przez siedem lat pracowała jako pomoc domowa, a następnie
w fabryce kapeluszy w Raciborzu
oraz w bieńkowickim młynie. W 1940
roku wyjechała do
Lubeki, gdzie pracowała w fabryce amunicji. Wróciła na Boże
Narodzenie, a 2 lutego 1941 ro- le lat mieszkała z córką Adelą,
ku wyszła za mąż i zamieszkała regularnie odwiedzały ją pozow Bieńkowicach. Od siedemna- stałe córki.
(tb)
stu lat była wdową. Przez wie-

Dom Pomocy Społecznej
„Różany Pałac” w Krzyżanowicach serdecznie dziękuje wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach.

W tym roku po raz kolejny zawsze można polegać. Liczywsparli nasz Dom w organi- my, iż w przyszłym roku również
zowanej od 14 do 16 listopada nas wesprzecie.
2018r. „Akcji Liście”, polegają- Dyrekcja, Siostry, Pracownicy
i Mieszkanki Domu Pomocy
cej na uporządkowaniu parku.
Społecznej „Różany Pałac”
Jesteście dla nas prawdziw Krzyżanowicach
wymi przyjaciółmi, na których

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Podziękowanie Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielilli z nami
smutek i żal, okazali wiele serca, życzliwości i współczucia oraz wzięli tak liczny udział
we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej
naszej ukochanej Mamy, Babci i Prababci

śp. Marii Piszczan
A szczególne podziękowania dla Rodziny, Krewnych, Przyjacioł, Sąsiadów, Znajomych,
Przedstawicieli władz samorządowych Gminy Krzyżanowice, Delegacji i Organizacji,
Sióstr zakonnych za modlitwę, intencje mszalne, wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”
składają córki
Elżbieta, Adela i Regina z rodziną
Bieńkowice, listopad 2018
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Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie...
Okres przedświąteczny
to czas wspólnych spotkań,
składania życzeń, łamania się
opłatkiem i kolędowania. Przy-

gotowywane tuż przed świętami wigilijne spotkania w gronie osób starszych, czasem samotnych to wieloletnia trady-

cja – organizowane są w każdej
miejscowości gminy Krzyżanowice. We wspólnym wysiłku
nad stworzeniem świątecznej

atmosfery jednoczą się pracownicy świetlic wiejskich, koła gospodyń wiejskich, parafialne grupy charytatywne Caritas oraz młodzież, poświęcając swój czas, wkładając wiele
pracy i serca. Efektem wspólnej pracy są pięknie udekorowane stoły, na których znalazły
się tradycyjne potrawy wigilijne. Aby wigilijne wieczerze
były uroczyste, świetlice otrzy-

Bieńkowice

Owsiszcze

mują wsparcie finansowe z budżetu gminy.
Wzruszającym, ale i radosnym momentem jest zawsze
przełamanie się opłatkiem
i wspólna modlitwa prowadzona przez proboszczów z miejscowych parafii. Przy wigilijnym stole zasiedli także przedstawiciele władz gminny, radni
i sołtysi, dzieląc się opłatkiem,
składając życzenia i śpiewając

kolędy. W atmosferę Świat Bożego Narodzenia wprowadziły
występy dzieci, które przygotowały na tę okazję przedstawienia jasełkowe. To również jest
już tradycją, że przedszkolaki,
uczniowie naszych szkół i młodzież, pod kierunkiem swoich
opiekunów, starają się umilić
te spotkania.
(tb)

Nowa Wioska

Rudyszwad

Chałupki

Bolesław

Krzyżanowice

Nowa Wioska

Roszków

Roszków

Krzyżanowice
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Tworków

Owsiszcze

Bieńkowice

Bolesław
Zabełków

Zabełków

Rudyszwad

Chałupki

Tworków

Mikołaj odwiedził

Mikołaj nie zapomniał o seniorach

gospodynie z Tworkowa
Tworków » Nikt nie pracuje tak ciężko jak Święty Mikołaj. Jednego dnia musi obdarować wszystkie dzieci na całym
świecie i wszystkich, którzy na
niego czekają. Dlatego też 5
grudnia do gospodyń w Tworkowie przysłał jednego z wielu swoich pomocników oraz
Śnieżynkę.

Radości i śmiechu było wiele,
nikt nie musiał się tłumaczyć „co
ma na sumieniu”, nie musiał deklamować wierszyków i śpiewać
piosenek w zamian za podarki, bo
Mikołaj doskonale wiedział, że gospodynie z Tworkowa są pracowite i uczynne. Pochwalił je również za doskonałą kolację i słodkie pyszności, jakie przygotowały.

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.
(tb)

Tworków » Mikołajkowo-adwentowe spotkania tworkowskich seniorów to już tradycja.
Przyjemnie jest spędzić czas ze
znajomymi, porozmawiać, pożartować i pośpiewać kolędy.
A Mikołaja wypatrują z oczekiwaniem, nie tylko dzieci, ale
też i dorosli.
Grudniowe spotkanie seniorów było ostatnim, jakie w tym
roku zorganizował Zarząd Koła
Emerytów, Rencistów i InwaSerdeczne życzenia świą- ny Grzegorz Utracki, a także
lidów w Tworkowie. Czekając teczne i noworoczne złożyli se- przedstawicielki rejonowego zana Mikołaja chór żeński, któ- niorom sekretarz gminy Małgo- rządu ZERiI z Raciborza.
(tb)
rym kieruje pan Alfred Otawa, rzata Krzemien oraz wójt gmiśpiewał piosenki adwentowe.
Gościem specjalnym była pani
Aniela Zając, gawędziarka z Kobyli, bawiąc seniorów śląskimi
dowcipami.
Tworkowscy emeryci bardzo
ciepło przyjęli Mikołaja, który
rozdawał drobne upominki.
Dla członków koła i zaproszonych gości przygotowano
smaczny poczęstunek, na który składał się obiad oraz kawa
i ciasta.
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Chałupki

Chałupki

W oczekiwaniu na święta
Okres przedświąteczny jest
czasem wielkich przygotowań
do Bożego Narodzenia. To również tradycja świątecznych jarmarków, na których spotykamy się z przyjaciółmi, ze znajomymi. Wspólnie nucimy kolędy
i składamy sobie życzenia. Idea
tych spotkań jest tym bardziej
cenna, że okres świąteczny to
czas miłości, życzliwości i wzajemnego wybaczania.
(tb)

Bolesław

Bolesław
Bieńkowice

Roszków

Chałupki
Tworków

Roszków

Tworków

Bieńkowice

Tworków
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Roszków

Barbórka

nicy. Spotkanie to przybliżyło
4 grudnia przedszkolaków dzieciom trud górniczej pracy.
w Owsiszczach odwiedzili gór- Po części artystycznej górnicy

obdarowali dzieci słodyczami
i ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Bieńkowice

Święty Mikołaj

6 grudnia do Przedszkola
w Owsiszczach zawitał długo
wyczekiwany gość – Święty Mikołaj. Dzieci wyrecytowały wier-

szyk i zaśpiewały piosenkę. Naj- złożonej obietnicy Święty Mikowiększą atrakcją był wspólny łaj obdarował dzieci prezentami.
taniec dzieci z Mikołajem. Każde dziecko złożyło obietnicę, iż
Info: Przedszkole
w Owsiszczach
będzie grzeczne i posłuszne. Po

Zapomniane piosenki

Jeżeli ktoś zna piosenki ze swojego dzieciństwa lub młodości, które śpiewały wam Wasze
babcie i chciałby, aby nie zostały zapomniane i zostały utrwalone w śpiewniku „Piosenek zapomnianych”, to bardzo proszę o kontakt telefoniczny 609567626 – Sławek Chrobok.

Bolesław

Aplauz dla wykonawców był
szczery i gorący, a brawa huczne. Miło było dostrzec uśmiechy
na twarzach dzieci, oglądających swoje mamusie w nietypowych okolicznościach.
Po przedstawieniu nastąpił
długo wyczekiwany moment –
św. Mikołaj rozdawał prezenty.
z Roszkowa postanowili wystąDla wszystkich była też mipić w przedstawieniu „Calinecz- kołajkowa kawiarenka, gdzie
ka”. Całe przedstawienie było można było kupić kawę i pyszprzygotowane bardzo profesjo- ne domowe ciasta upieczone
nalnie. Kostiumy, scenografia przez gospodynie z Roszkowa.
(przygotowane przez aktorów)
oraz sama gra aktorska wzbu- Obsada bajki „Calineczka”
dziły wśród zgromadzonej pu-  Narrator – Beata Górka
bliczności, szczególnie tej naj-  Calineczka – Agnieszka Blokesz
młodszej, duży podziw.

Witajcie w naszej bajce!!!
Roszków » W mikołajkowe
popołudnie, 6 grudnia, świetlica w Roszkowie dosłownie „pękała” od tłumu podekscytowanych dzieciaków ich rodziców
i dziadków. Wszyscy czekali na
przedstawienie, które przygotowali dorośli w prezencie mikołajkowym dla najmłodszych.
Taka „bajka na Mikołaja”

to już tutejsza tradycja. W poprzednich 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

 Mama Calineczki – Karolina Bugla
 Wróżka – Aleksandra Stępień
 Żaba – Izabela Matuszek
 Żabik – Emilia Turoń
 Motyl – Karolina Matuszek
 Chrabąszcz główny – Barbara Kramarczyk
 Chrabąszcze – Klaudia Turoń i Jakub Górka
 Biedronki – Iwona Kołek
i Dominika Liszka
 Kret – Gienia Bugla
 Jaskółka – Małgosia Mikołajek
 Król kwiatów – Magda Wróbel
(tb)
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WIZYTA
adwentowo-bożonarodzeniowe ŚW. MIKOŁAJA

Spotkanie
Krzyżanowice » W sobotę 4
grudnia 2018 w sali OSP w Krzyżanowicach odbyło się spotkanie adwentowo-bożonarodzeniowe zorganizowane przez
DFK Krzyżanowice. W tym dniu
zakończyła się również jesienno- zimowa edycja kursu sobotniego z języka niemieckiego dla
dzieci z gminy Krzyżanowice –
Samstagskurs. W tym też dniu
nastąpiło uroczyste spotkanie
ze św. Mikołajem, który wręczył

dzieciom słodkie upominki. 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 oraz
poczęstunek. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne w języku
niemieckim, a Sebastian Latton pochwalił się umiejętno-

ścią gry na trąbce, prezentując świąteczne utwory. Nastrój
świąteczny udzielił się również
i osobom dorosłym, gdyż i oni
śpiewali kolędy w języku niemieckim. Po występach, dzieci
otrzymały paczki ze słodyczami
oraz nastąpiło oficjalne zakończenie Samstagkursu, podziękowanie za współpracę, wręczenie
dyplomów i upominków.
Anna Nowak

Mikołaj się zbliża dzieci się radują
Rudyszwałd » Tymi słowami piosenki można określić atmosferę jaka panowała wśród
dzieci z Rudyszwałdu 6 grudnia. Wszyscy wiedzieli, że Święty Mikołaj na pewno przyjedzie
do świetlicy saniami z workami
pełnymi prezentów. I tak też
się stało.
REKLAMA

Woźnica, ku uciesze dzieci,
przejechał z Mikołajem ulicami
Rudyszwałdu, sypiąc cukierkami. Przed nową świetlicą oczekiwały na gościa zniecierpliwione i podekscytowane dzieciaki.
Już w świetlicy święty Mikołaj wypytywał dzieci jak się
sprawowały i czy były grzeczne.

w szkole Krzyżanowicach

Krzyżanowice » Mimo ciepłej aury i braku białego puchu
tradycyjnie, 6 grudnia pojawił
się w szkole św. Mikołaj. Jest
to dobry znak, świadczący o tym,
że dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty. Święty Mikołaj nie zawiódł i nie kazał długo
na siebie czekać. Przybycie dostojnego gościa uświetnił program artystyczny przedstawiony przez uczniów klas I-II pod
kierunkiem wychowawczyń –
Agnieszki Kroczek Ia, Anny Weiser Ib, Magdaleny Orłowskiej
IIa i Gertrudy Sycha IIb.
Dzieci śpiewały piosenki,
tańczyły i recytowały. Niecierpliwe oczekiwanie na przybycie
niecodziennego gościa zostało
nagrodzone, bowiem wszyscy

otrzymali prezenty. Poczciwy
Staruszek nie zapomniał również o młodzieży z klas IV-VIII
i III G. Także i dla nich znalazły
się słodkie niespodzianki. Dzię-

ki wizycie niespodziewanego gościa Mikołajowy Dzień upłynął
w placówce w miłym, świątecznym nastroju.
Info: SP Krzyżanowice

wane 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)

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 piosenki, podczas gdy
dostojny gość rozdawał prezenty, wcześniej przygoto-

Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK

PONIEDZIAŁEK | ŚRODA | PIĄTEK | 14.00 - 18.00
Tworków, ul. Zamkowa 52
Rejestracja telefoniczna
602 456 747 / 32 419 91 81
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ZNAJDŹ SIĘ WŚRÓD ŻYCZLIWYCH

Listopad w naszym przedszkolu
Krzyżanowice » Minął kolejny miesiąc w Przedszkolu
w Krzyżanowicach. I jak to zwykle u nas bywa – tak i w tym miesiącu wiele się działo. Zajęcia
odbywały się zgodnie z planami
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dodatkowo w grupie najstarszej prowadzone były zajęcia
z projektu „Klucz do uczenia się”.
Ważnym wydar zeniem
w tym miesiącu były obchody
związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości. Dużo zajęć zostało poświęconych tej tematyce, dzieci wykonały wiele
prac plastycznych. Natomiast 9
listopada odbyły się zajęcia prowadzone przez panią Anię, które dodatkowo pozwoliły utrwalić

zdobytą dotychczas wiedzę, ale
i dowiedzieć się nowych rzeczy.
Następnie wszystkie przedszkolaki wraz z paniami z naszego
przedszkola odśpiewały Hymn.
Zajęcie zakończono słodkim poczęstunkiem – ciasteczkami biało- czerwonymi upieczonymi
przez panią Monikę.
Urodziny misia to kolejne
bardzo ważne wydarzenie w naszym przedszkolu. „Imprezkę”
z tej okazji przygotowały dzieci z grupy Misie razem ze swoimi paniami. W tym dniu każde
dziecko przyniosło do przedszkola swojego ulubionego misia. Starszaki przygotowały różne prezenty – były torty, słoiki
z miodem, maskotki, serduszka,

laurki. Dzieci poznały historię
powstania Misia, bawiły się ze
swoimi misiami, tańczyły, brały
udział w konkursach.
W listopadzie przedszkolaki
wybrały się z wizytą do gabinetu stomatologicznego poznać
pracę dentysty, dowiedzieć się
dokładnie jak dbać o zęby oraz
przekonać się, że dentysty nie
należy się bać.
W ostatnim dniu listopada
odbyły się andrzejki, a więc lanie wosku, wróżby z imionami,
zawodami, papciami. Potem
dyskoteka. I tak zakończyliśmy
kolejny miesiąc roku szkolnego
2018/2019.
Info: Jolanta Siegmund –
Przedszkole w Krzyżanowice

Bieńkowice » 21 listopada po raz pierwszy w naszym
przedszkolu obchodziliśmy
„Dzień Życzliwości”. Dzień ten
mijał w kolorach żółtych ,słonecznych energetycznych, co
wyraziliśmy naszym ubiorem.
W tym dniu dzieci starały się
mówić sobie tylko miłe słowa,
trenowały zamianę złych komunikatów na dobre i pozytywne.
Za co na koniec dnia otrzymały
„Order Życzliwości”. Każda grupa wiekowa przygotowała szereg atrakcyjnych zajęć i zabaw
podczas, których dzieci zgłębiały znaczenie słowa „życzliwość”.
Podczas zabaw muzyczno-ruchowych dowiadywały się, że
wiek, wygląd, wzrost pozycja
społeczna nie są istotne dla takiej wartości ludzkiej jak życzliwość. W akcję zaangażowali się
bardzo aktywnie wszyscy rodzice, którzy chętnie i odważnie podejmowali wylosowane wyzwa-

nia do spełnienia w dniu życzliwości. Pracownicy przedszkola
w geście życzliwości względem
rodziców i dzieci przygotowali
smakołyk z miłą sentencją.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za dobry przykład z góry i tak entuzjastyczny udział
w naszej akcji.
Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.
Pamiętajmy, że pozytywna
energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca
do nas z nawiązką!
21 listopada obchodzony jest
jako Światowy Dzień Życzliwo-

ści i Pozdrowień, dzień dobrych
uczynków i pozytywnych emocji.
Idea tego święta wywodzi się ze
Stanów Zjednoczonych z 1973r.,
kiedy to dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili
zareagować na konflikt zbrojny
pomiędzy Egiptem a Izraelem.
Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść szkodzą, nie budują.
Inicjatywa życzliwości miała za
zadanie przekonać rządzących
do rozwiązywania problemów
w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Obecnie Dzień Życzliwości
obchodzony jest w ponad 180
krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel
przeciwko problemom i często
smutnej rzeczywistości.
Info: Przedszkole
w Bieńkowicach

Grudzień w naszej szkole
Zabełków » Gr udzień
w Szkole Podstawowej w Zabełkowie przebiegał w bardzo
świątecznej atmosferze. Jak co
roku uroczyście obchodziliśmy
rocznicę nadania imienia naszej
szkole. Obchody ku czci Józefa
Rymera połączone z pielęgnowaniem lokalnego patriotyzmu
stały się szkolną tradycją. W wy-
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Kucharz duży, kucharz mały
W listopadzie pani Krystyna
Lamczyk została zaproszona do
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Cel wizyty – gotowanie.
Bo co jak co, ale wszelkie kulinaria pani Krystyna – wieloletnia przewodnicząca tworkowskiego KGW – ma opanowane
jak mało kto.
Razem z dziećmi przygotowała tradycyjny obiad, czyli rolada, kluski, zołza i modro kapusta. Była też mowa o śląskich
strojach ludowych, zwyczajach
i obrzędach. Pani Krystyna opowiadała dzieciom (wychowawczyni tłumaczyła na język migowy) o darciu pierza i kiszeniu
kapusty. Dzieci z uwagą i zaciekawieniem słuchały, a potem
zadawały bardzo wiele pytań.
Ponieważ zajęcia bardzo ku grupa pań z tworkowskiego narnych wyzwań.
spodobały się dzieciom i wycho- KGW odwiedzi uczniów z Ośrodwawczyniom, w przyszłym ro- ka i podejmie się nowych kuli-

(tb)

chowaniu młodego pokolenia
niezbędne jest odwoływanie się
do autorytetów, do których niewątpliwie zalicza się Józef Rymer. Uczniowie klasy VII podczas uroczystej akademii wspominali Jego zasługi dla Śląska,
wyrazili swoje przywiązanie do
małej ojczyzny. Jednym z elementów naszej lokalnej tożsamości jest gwara śląska, dlatego też w drugiej części akademii zaprezentowano zabawne
przedstawienie po śląsku o Śląsku i Ślązakach.
12 gr udnia Samorząd
Uczniowski wraz z panią Eweliną
Fuchs zaprosili na organizowany
w szkole kiermasz bożonarodzeniowy. Ozdoby świąteczne, przygotowane przez uczniów oraz rodziców, zachwyciły pomysłowością oraz starannością wykonania. Prezentowane rękodzieła

cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających kiermasz.
Bardzo serdecznie dziękujemy
Uczniom oraz ich Rodzicom za
zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia.
Info: SU SP w Zabełkowie
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
w Boguminie
Bogumin » W niedzielę 2
grudnia w sali sportowej w Nowym Boguminie odbył się Mikołajowy Turniej piłki nożnej dla
dzieci, zorganizowany przez
LKS Tworków. W turnieju zagrały drużyny:
LKS Tworków Pasy, FK Bospor Bohumin, Forteca Świerklany, AFG Babice, UKS Dream

Team TG, LKS Tworków White,
LKS Tworków Red, KS Szczerbice, WAP Wolbrom, TJ Sokol
Silherovice, AP Gol Racibórz
oraz AP Górnik Zabrze Syrynia.
Rywalizacja przebiegała
w radosnej, świąteczno-mikołajkowej atmosferze. Na zakończenie turnieju każdy młody piłkarz otrzymał medal i dyplom,

a drużyna kosz słodyczy. Nagrody wręczali Mikołaj z Diabłem.
Z powodu mikołajkowego charakteru imprezy nie przeprowadzono klasyfikacji.
Info: Piotr Mucha
(koordynator grup
młodzieżowych LKS
Tworków)

Sukces najmłodszych piłkarzy

REKLAMA

OGŁOSZENIE

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
UKG, Holter EKG

Piotr Blewąska
specjalista chorób wewnętrznych
Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice
Rejestracja pod numerem telefonu 32 419 40 53
REKLAMA

Zespół Orlików rocznika
2008 i młodsi zadebiutował 25
listopada w Zabrzu podczas
rozgrywek w turnieju STALOK
2018. Jak na debiutantów drużyna, którą prowadzi trener Marek Besz poradziła sobie z bardziej doświadczonymi rywalami
nadspodziewanie dobrze, zdobywając pierwsze miejsce.
Orliki z gminy Krzyżanowice
wygrali trzy mecze i jeden zremisowali. W cały turnieju zespół
Tworkowa stracił tylko jednego
gola. - Mobilizacja u chłopaków
była na najwyższym poziomie.
Jak pokazały nam wcześniejsze
turnieje w starciach z lepszymi
potrafimy wznieść się na wyżyny. Niestety nieco gorzej jest
wtedy, gdy przeciwnik na „papierze” wygląda słabiej. Wtedy
robią się schody - relacjonuje
zawody trener Tworkowa.
I nie inaczej było tym razem.
Po pierwszej połowie zespół
Tworkowa przegrywał z LKS
Orzeł Kozy 0:1. Jednak w drugiej połowie przechylił szalę
zwycięstwa po bramkach Arkadiusza „Milika” Strzelczyka
i Kacpra „Kapiego” Pawlika
dzięki czemu wywalczył pierwsze miejsce.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Arkadiusz
Strzelczyk.
- Kolejne cenne doświadczenie dla moich podopiecznych jak
i dla mnie – mówi Marek Besz. Po rozmowie i analizie turnieju

z chłopakami możemy przypuszczać co jest przyczyną słabszych występów z teoretycznie
słabszymi przeciwnikami, dzięki czemu mamy nad czym pracować i stawać się jeszcze lepszą ekipą – dodaje trener.

Wyniki uzyskane przez
drużynę:

 AP LKS Tworków - MKS Zaborze Zabrze 0:0
 AP LKS Tworków - Polonia
Łaziska 4:0
 AP LKS Tworków - KS MOSiR STAL Zabrze 1:0
 AP LKS Tworków - LKS
Orzeł Kozy 2:1

Końcowa kolejność tabeli:

1.
2.
3.
4.
5.

REKLAMA

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

tel. 32 419 63 35, tel. kom. 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

AP LKS Tworków
Polonia Łaziska
KS MOSiR STAL Zabrze
MKS Zaborze Zabrze
LKS Orzeł Kozy

Info: Piotr Mucha - trenerkoordynator grup
młodzieżowych LKS
Tworków

3; 10; 17; 24; 31

Bieńkowice
Owsiszcze

1; 8; 15; 22

7; 14; 21; 28

6; 13; 20; 27

5; 12; 19; 26

4; 11; 18; 25

II

1; 8; 15; 22; 29

7; 14; 21; 28

6; 13; 20; 27

5; 12; 19; 26

4; 11; 18; 25

III

12; 26

11; 25

10; 24

9; 23

8; 23!

IV

10; 24

9; 23

8; 22

7; 21

6; 20

V

7; 21

6; 19!

5; 19

4; 18

3; 17

VI

21

22

16

17

18

Bolesław
Owsiszcze
Roszków
Nowa Wioska

Chałupki
Zabełków
Rudyszwałd

Bieńkowice

Tworków

Krzyżanowice

22

21

20

19

18

II

22

21

20

19

18

III

19

18

17

16

15!

IV

17

16

22

21

20

V

21

13!

19

18

17

VI

19

18

17

16

22

VII

2 ; 15 ; 29

3 ; 17

12 ; 26

VI

10 ; 24

VII
7 ; 21

VIII
4 ; 18

IX
2 ; 16 ; 30

X

13 ; 27

XI

16

22

21

20

19

VIII

20

19

18

17

16

IX

18

17

16

22

21

X

22

21

20

19

18

XI

5; 19

4; 18

3; 17; 31

2; 16; 30

20

19

18

17

16

XII

2; 16; 30

1; 14!; 29

14; 28

13; 27

12; 26

VIII

IX

11; 25

10; 24

9; 23

8; 22

7; 21

X

8; 15; 22; 29

7; 14; 21; 28

6; 13; 20; 27

5; 12; 19; 26

4; 12!; 18; 25

XI

6; 13; 20; 27

5; 12; 19; 27!

4; 11; 18; 27!

3; 10; 17; 23!, 31

2; 9; 16; 23; 30

XII

08.07.2019
05.08.5019

Krzyżanowice
Tworków II

24.06.2019

13.05.2019

Bieńkowice

Tworków I

29.04.2019

Zabełków

10.06.2019

01.04.2019

Owsiszcze

Chałupki

25.03.2019

11.03.2019

Roszków
Rudyszwałd

04.03.2019

Termin zbiórki:
Bolesław
Nowa Wioska

Miejscowość:

Odpady
wielkogabarytowe 2019 r.

13; 27

12; 26

11; 25

10; 24

9; 23

Tworków II: ul. Krzyżanowska, ul. 1 Maja, ul. Piaskowa, ul. Kopernika, ul. Ks. Dzierżona, ul. Główna, ul. Różana, ul. Hanowiec, ul. Ks. Bonczyka, ul. Mickiewicza,
ul. Wąska, ul. Odrzańska, ul. Zamkowa, ul. Polna, ul. Dworcowa, ul. Parkowa

Tworków I: ul. Raciborska, ul. Drzymały, ul. Bolesławska, ul. Weltzla, ul. Zachodnia, ul. Południowa, ul. Nowa, ul. Młyńska, ul. Stawowa, ul. Długa, ul. Ogrodowa,
ul. Św. Jana, ul. Miarki, ul. Boczna, ul. Gregora, ul. Sportowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa

V

IV

Odpady zielone - worki 2019 r.

I

Miejscowość

VII
1; 15; 29

Selektywna zbiórka odpadów - worki 2019 r.

4; 11; 18; 25

2; 9; 16; 23, 30

Tworków

Krzyżanowice,
Roszków
Nowa Wioska

2!; 8; 15; 22; 29

7; 14; 21; 28

Chałupki
Zabełków
Rudyszwałd

Bolesław

I

Miejscowość

Odpady niesegregowane - kubły 2019 r.

Grudzień 2018 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

« Ogłoszenia i komunikaty « 15

16 » Rozmaitości »

Grudzień 2018 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Z bibliotecznej
W ostatniej w tym roku ofercie pragniemy zaproponować książki z różnych dziedzin życia i wiedzy,
książki dla młodszych i starszych Czytelników. Mamy nadzieję, że wybór nasz będzie trafiony i książki
zostaną odebrane z wielkim entuzjazmem. Zapraszamy do naszych bibliotek i życzymy, aby czas spędzony z książką wniósł w nasze życie uśmiech i radość.

półki

TAJEMNICA POD JEMIOŁĄ – RICHARD PAUL EVANS

Nawet w najbardziej szarym życiu może zdarzyć się historia jak
z najpiękniejszej powieści. Kimberly prawie się poddała. Śmierć
matki, dwukrotnie zerwane zaręczyny i nieudane małżeństwo sprawiają, że nie wierzy już w szczęście. Pozwala sobie tylko na jedno
marzenie – pragnie napisać powieść o miłości. W urokliwym hotelu
„Pod Jemiołą” organizowany jest kurs dla początkujących pisarzy.
Kim poznaje tam tajemniczego Zeke’a, z którym nawiązuje wyjątkową więź. Taką, jaka zdarza się tylko ludziom, którzy podobnie
patrzą na świat. Czy przypadkowe spotkanie będzie dla Kimberly
początkiem wielkich zmian? Czy do najważniejszej powieści – jej
własnego życia – los dopisze szczęśliwe zakończenie? „Hotel pod
Jemiołą” to wyjątkowy prezent od Richarda Paula Evansa. Tym
razem pisarz przypomina, że szczęście wymaga odwagi, a Boże
Narodzenie to najlepszy moment, żeby podarować komuś miłość.

CZAS ROBOTÓW – ANDRZEJ MALESZKA

Andrzej Maleszka w 2007 roku zdobył Nagrodę Emmy, a więc „telewizyjnego Oscara” w kategorii Children & Young People za serial
„Magiczne Drzewo”. Na kanwie filmu pełnometrażowego powstała
książkowa wersja „Magicznego Drzewa”. Przez niemal dziesięć lat
bohaterowie książek z cyklu „Magiczne Drzewo” towarzyszą pokoleniom najmłodszych czytelników. W tym roku Andrzej Maleszka
napisał 10. część serii pod tytułem „Czas robotów”. Traktuje ona
o spotkaniu, a raczej rywalizacji dwóch światów – ludzi i robotów.
Mimo, że cykl „Magiczne Drzewo”, pełny fantastycznych przygód, przeznaczony jest dla młodego odbiorcy, książki opowiadają
o ważnych problemach współczesności. Wizja przyszłości, w której ludzie będą zmuszeni zmierzyć się z supernowoczesnymi robotami władającymi naszymi umysłami, nie wydaje się wcale taka
odległa. Andrzej Maleszka stara się przestrzec przed tym swoich
czytelników, którzy dorastają wraz z każdą kolejną częścią cyklu
„Magiczne Drzewo”.

ZWIADOWCY. POJEDYNEK W ARALUENIE – JOHN
FLANAGAN

Król Duncan i jego córka, księżniczka Cassandra, są uwięzieni w południowej wieży zamku Araluen. Daleko na północy niewielki oddział
Sir Horace’a oraz dowódca Korpusu Zwiadowców Gilan tkwią w starym forcie oblężonym przez Klan Czerwonego Lisa. Młoda zwiadowczyni Maddie musi dotrzeć do drużyny Czapli i przekonać jej przywódcę Hala, by ruszyli na pomoc Horace’owi i Gilanowi. „Pojedynek
w Araluenie” jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z poprzedniego tomu. Najlepiej sięgnąć po całą serię, jednak dla tych, którzy
nie mają takiej możliwości, polecamy lekturę Księgi Trzynastej, która
przybliży zarys historii i najważniejszych bohaterów. John Flanagan
stworzył niesamowicie dynamiczną i pełną akcji powieść, która zadowoli zarówno młodszych jak i starszych czytelników. Praktycznie na
każdej stronie coś się dzieje. Jego książki napisane są dla wszystkich
tych, którzy lubią wartką akcję, dobre dialogi oraz ciekawych i nietuzinkowych bohaterów.

TYLKO JEDEN WIECZÓR – KRYSTYNA MIREK

Czasem kusząca bajka okazuje się pułapką, a zwyczajne życie może stać się bajką.
Znana aktorka Amelia Diamond, a w prywatnie Sylwia Nowak, zbudowała życie doskonałe. Podziwiają ją tysiące kobiet. Ma wszystko.
Urodę, sławę, kochającego męża, dom i wspaniałe dzieci. W internecie cieszy się ogromną popularnością. Święta to dla niej piękny
i ważny rodzinny czas, opowiada o tym w każdym wywiadzie. W tym
roku wyjątkowo będzie mieć na kolacji wigilijnej nieplanowanego
gościa. Z powodu nagłej śmierci siostry musi przyjąć jej córkę. To
tylko jeden wieczór – powtarza sobie. – Jakże prosta sprawa. Ale
to nieprawda. Sylwia ma bowiem tylko jedną, za to wielką tajemnicę. W zwykłe dni łatwo ją ukrywa, nikt się nie domyśla, ale w święta może się to okazać nie lada wyzwaniem. Czy życie zbudowane
na kłamstwie może się udać? Poruszająca, ciepła opowieść o świątecznej magii, najważniejszych pytaniach i nadziei.
Agnieszka Winiarczyk

Myśl
Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki
naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.
Phil Bosmans

Uśmiechnij się

- Powiedz, tato, czym się zajmował Józef ?
- Był cieślą i budował domy.
- A Maryja, co robiła?
- Była w domu i opiekowała się Jezusem.
- To dlaczego dali go do żłobka?

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: - Panie
doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał się za
starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

Pierwsze Boże Narodzenie. Do stajenki przychodzą trzej królowie. Wchodzi pierwszy z
nich, a z powodu niskiego stropu zdrowo wali głową w belkę na suficie.- O Jezu! - krzyknął z bólu.
Na te słowa odzywa się św. Józef.
- Widzisz, Maryjo, mówiłem że to jest dobre imię dla dziecka, a nie jakiś Stefan!

W Betlejem przed stajenką siedzi Józef i płacze. Idą trzej królowie i widząc Józefa płaczącego pytają: Józefie dlaczego płaczesz, przecież dzisiaj takie święto?!
Na to Józef: Święta nie będzie - córka !

- Dzieci moje, ja umieram! Przynieście mi szklankę wody!
- Ojciec, jest pierwszy stycznia, wszyscy umierają, idź se sam przynieś!

Lekarz mówi do chłopa: Macieju, obiecaliście mi
ćwiartkę prosiaka na święta, jeśli was wyleczę.
Zapomnieliście już? - Nie, nie zapomniałem, ale
mój prosiak też wyzdrowiał.

Przed Wigilią policjant zatrzymuje fiata 126p, który podejrzanie jedzie drogą: zjeżdża na boki, podskakuje. - Wypiło się, tak?
- Jak Boga kocham, że nie! Wiozę w bagażniku
żywego karpia i on tak zarzuca wozem!

Trzech studentów opowiada sobie o wrażeniach
z Sylwestra.
- Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy
- jaki wypas! Plaża, drinki, dziewczyny w bikini...
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi - śnieg po pas,
narty, a jakie panienki...mmmm
- No stary a ty gdzie byłeś? - pytają milczącego
dotąd trzeciego żaka.
- Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju, co wy
ale ja nie paliłem tego świństwa…

- Chyba rozejdę się ze swoją żoną!
- Dlaczego?
- Ciągle marudzi. Od sześciu miesięcy truje mi
głowę tym samym!
- A konkretnie o co jej chodzi?
- Żebym wyniósł choinkę do śmietnika.

Liczba miesiąca
1.500.043,44

zł to wartość rewitalizacji parku w Tworkowie
– projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej

