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Nagrody starosty

Mieszko AD 2018 wręczone
Gabriela Materzok w dziedzinie kultury, Hanna Nitefor w dziedzinie społecznej, Łukasz Kuschnik w dziedzinie promocji,
Stanisław Borowik za całokształt działalności oraz Bolesław Piróg – nagroda specjalna, to tegoroczni laureaci Nagrody
Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2018. Współorganizatorem tegorocznej gali uhonorowania osób i organizacji za
wyjątkowe osiągnięcia dla powiatu raciborskiego była gmina Krzyżanowice, a uroczystość odbyła się w Domu Weselnym
„Rege” w Bieńkowicach.
Czytaj na stronie 3
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Międzynarodowy kalendarz imprez
kulturalnych i sportowych na rok 2019

gmin partnerskich Hać, Piszcz, Szylerzowice, Krzyżanowice

p. č. Název akce

Termín

Organizátor

1.

Tříkrálový koncert v kostele sv. Matouše

06.01.2019

Hať

2.

4. ročník mezinárodního halovĕho fotbalový turnaje
„O pohár obce Šilheřovice

19.01.2019

Šilheřovice

3.

Den pro ženu

06.04.2019

Šilheřovice

4.

Velikonoční výstava

14.04.2019

Píšť

5

Wielkanocna Procesja Konna w Bieńkowicach

22.04.2019

Krzyżanowice

6.

Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych w Tworkowie

25-26.04.2019

Krzyżanowice

7.

Sportovní den partnerských obcí

10.05.2019

Píšť

8.

TFA – Železný hasič

11.05.2019

Šilheřovice

9.

Hudba nezná hranic

18.05.2019

Hať

10.

Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských a ženských družstev

17.05.2019

Píšť

11.

Jarmark na granicy w Chałupkach

18-19.05.2019

Krzyżanowice

12.

Koncert poświęcony pamięci F. Liszta i L. van Beethovena
w Krzyżanowicach

25.05.2019

Krzyżanowice

13.

VII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Tworkowie

09.06.2019

Krzyżanowice

14.

Pivní slavnosti

15.06.2019

Šilheřovice

15.

Międzynarodowy zlot pojazdów zabytkowych w Zabełkowie

15-16.06.2019

Krzyżanowice

16.

XX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár starosty obce

22.06.2019

Hať

17.

Soutĕž mladých hasičů „O pohár starosty obce“

22.06.2019

Hať

18.

Spływ Kajakowy „Otwieranie Granicznych Meandrów Odry”

29.06.2019

Krzyżanowice

19.

Den obce

29.06.2019

Hať

20.

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy

06.07.2019

Krzyżanowice

21.

Odpust Píšť 2019, odpustový koncert duchovní hudby,
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj

10.08.2019

Píšť

22.

Odpustové veselice ODPUST FEST 2019 na prostranství před OÚ

09-12.08.2019

Píšť

23.

Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert duchovní hudby

11.08.2019

Píšť

24.

Píšťský odpust – odpustově karnevaly

09-11.08.2019

Píšť

25.

Tradiční turnaj v minigolfu

22.08.2019

Píšť

26.

Haťské dožínky – 26. ročník

25.08.2019

Hať

27.

XII Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP

09.2019

Krzyżanowice

28.

Dożynki Gminy Krzyżanowice w Rudyszwałdzie

07-08.09.2019

Krzyżanowice

29.

Okresní výstava chovatelů

07-08.09.2019

Píšť

30.

Chovatelská a zahrádkářská výstava

21-22.09.2019

Hať

31.

Krmáš ke cti sv. Matouše

22.09.2019

Hať

32.

Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby

21-23.09.2019

Píšť

33.

Międzynarodowy turniej bowlingowy

15 lub
22.11.2019

Krzyżanowice

34.

Adventní prodejní výstava

24.11.2019

Píšť

35.

Vánoční trhy

08.12.2019

Hať

36.

Vánoční ladĕní

12.2019

Hať
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NAGRODY STAROSTY

Mieszko AD 2018 wręczone

W 11. edycji gali uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz oraz senator
Adam Gawęda, samorządowcy
ziemi raciborskiej, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń
naszego powiatu oraz przedstawiciele organizacji gminy Krzyżanowice. Nie zabrakło także
laureatów nagrody z lat ubiegłych i tegorocznych nominowanych. Gospodarzami wydarzenia byli starosta Grzegorz
Swoboda oraz wójt Grzegorz
Utracki. O oprawę artystyczną
zadbała gmina Krzyżanowice –
podczas całego wydarzenia grała Orkiestra Dęta Gminy Krzy-

żanowice pod batutą Krzysztofa
Fulneczka.
Laureaci nagrody otrzymali
statuetkę księcia raciborskiego
Mieszka wykonaną z brązu, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę
finansową. Dodatkowo każdy
z nich otrzymał ręcznie wyplatany kosz z raciborskimi skarbami – lokalnymi produktami
spożywczymi i rękodzielniczymi
z powiatu raciborskiego.
- Z każdą galą przybywa laureatów, którzy dokonują rzeczy
wspaniałych i wielkich, a dzięki ich pracy i pasji spotykamy
się każdego roku – powiedział
starosta Grzegorz Swoboda. –

Starosta podziękował także osobom i stowarzyszeniom, które
zgłaszają kandydatów do nagrody. Na zakończenie podziękował
współgospodarzowi za gościnne
przyjęcie i pomoc w organizacji
uroczystości.

Laureaci Nagrody
Mieszko AD 2018 z Gminy
Krzyżanowice

W dziedzinie kultury
GABRIELA MATERZOK
– zgłoszona przez Wójta Gminy
Krzyżanowice za działalność na
terenie gminy i prowadzenie zespołu Tworkauer Eiche; jest dyplomowanym instruktorem kul-

nie tylko ludowe tańce niemieckie i śląskie , ale także z innych
regionów Polski. Zespół prezentuje także tańce z Czech,
Austrii, Meksyku, Chorwacji
i Grecji. Występuje przed publicznością krajową i zagraniczną. Może pochwalić się udziałem w ponad trzystu pięćdziesięciu wydarzeniach w Polsce
i w wielu krajach europejskich.
Do najważniejszych z nich należą prezentacje tańców śląskich
i niemieckich na Festiwalach
Kultury Niemieckiej we Wrocławiu i Kędzierzynie-Koźlu,
a także dwukrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Tańców Ludowych „EUROPEADA”. Zespół reprezentował ziemię raciborską podczas Dożynek Prezydenckich w Spale oraz Dożynek
Wojewódzkich, Powiatowych
i Gminnych w Tworkowie. Był
także współorganizatorem imprezy pod nazwą „Międzynarodowy Taniec w Tworkowie”.
Wysoki poziom artystyczny
zespołu to w znaczącym stopniu zasługa pani Gabrieli, która jest bardzo dobrym fachowcem, wspaniałym przyjacielem
młodzieży, doskonałym wychowawcą, profesjonalnym organizatorem a przede wszystkim
osobą niezwykłej pasji, ogromnego zaangażowania, poświęcenia i oddania.
W dziedzinie promocji
ŁUKASZ KUSCHNIK –
mieszkaniec Krzyżanowic; z wykształcenia ekonomista o specjalności „gospodarka miejska i regionalna”, z zamiłowaturalno – oświatowym ze spe- nia jest pszczelarzem. Z dużą
cjalnością tańca towarzyskie- pasją i oddaniem kontynuuje
go. Poza zawodem bibliotekarza wielopokoleniowe, rodzinne
głównym jej zawodowym zaję- tradycje. Jego – wspólna z ojciem jest choreografia. Z wielkimi sukcesami zajmowała się
Zespołem Pieśni i Tańca „Strzecha” oraz Grupami Tanecznymi „Strzechowianie” i „Sanssouci”. Od dwudziestu pięciu lat
związana jest z zespołem „Tworkauer Eiche”. Ideą artystyczną
– konsekwentnie realizowaną
przez panią Gabrielę – jest pielęgnowanie ludowych tańców
naszych przodków, aby ochronić je przed zapomnieniem. Dlatego w repertuarze znalazły się

cem – krzyżanowicka pasieka
to prawie sto wykonanych własnoręcznie uli, w których hoduje
od dziesięciu do pięćdziesięciu
tysięcy pszczół. W swojej działalności poza aspektem biznesowym, dobitnie eksponuje wątek przyrodniczy i ekologiczny
propagując ideę konieczności
dbania przez człowieka o równowagę ekosystemu poprzez
poszanowanie gatunków i docenianie bezcennej roli pszczół
w życiu człowieka. Poza produkcją miodu i pszczelich produktów Łukasz Kuschnik zajmuje
się także wyrobem świec woskowych. Dając wodze fantazji
i spełniając artystyczne pasje
w tej dziedzinie a także powodowany chęcią promocji powiatu
raciborskiego, stworzył woskową miniaturę zamkowej kaplicy świętego Tomasza Becketa
w Raciborzu, przyczyniając się
tym samym do skutecznego rozsławiania tego zabytku i miejsca
jego lokalizacji.
Info: Starostwo Powiatowe
Zdj.: UG Krzyżanowice
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PROJEKT

„UDOSTĘPNIENIE ODRY I OLZY”
– ŚCIEŻKA PRZY MEANDRACH ODRY JUŻ GOTOWA
Zakończyły się prace związane z budową odcinka ścieżki
rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78 w Chałupkach w ramach projektu „Udostępnienie
Odry i Olzy”. Koszt tego odcinka ścieżki wynosi 553.328,29 zł,
z czego 470.329,04 to kwota dofinansowania z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
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.
Drugi odcinek w ramach tego samego projektu jest w trakcie budowy tj. odcinek o długości 232,50 m w pasie drogi krajowej nr 45 w ciągu ul. Nowej,
pomiędzy ul. Dolną i cmentarzem w Zabełkowie.

Luty 2019 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

Staramy się o unijne projekty
Gmina Krzyżanowice w polsko-czeskim partnerstwie złożyła kolejne dwa projekty do konkursu
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V - A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekty spełniły wymogi formalne
oraz kwalifikowalności i aktualnie są oceniane przez ekspertów, a na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 11 marca zapadnie ostateczna decyzja co do ich dofinansowania.

Teren przed budową ścieżki rowerowej

Projekt: CZ.11.2.45/0.0/0.0/1
6_025/0001233 „Udostępnienie
Odry i Olzy” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V - A Republika Czeska
– Polska 2014-2020
Partner Wiodący: Miasto Bogumin

Partnerzy: Krzyżanowice,
Bogumin, Ostrawa, Mszana,
Gorzyce
Po wybudowaniu ścieżek
zorganizowany zostanie rajd
rowerowy.
Koszty kwalifikowalne całego projektu: 821.925,30
Dofinansowanie: 698.636,51

Nowa ścieżka rowerowa

Projekt „Szlak Górnej Odry”

EKOTURYSTYKA

Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry. Projekt złożony do konkursu z Miastem
Bogumin zakłada utworzenie
Centrum Górnej Odry poprzez
zagospodarowanie budynków
byłego przejścia granicznego
w Chałupkach, gdzie planowane jest utworzenie interaktywnej ekspozycji muzealnej przedstawiającej naturalne procesy
przyrodnicze i korytotwórcze
swobodnej migracji Odry na
odcinku granicznym pomiędzy Boguminem a ujściem Olzy wraz z fauną i florą jak również ekspozycję Czarnego Dębu
występującego jako kopalina na
terenie gminy Krzyżanowice.
Uzupełnieniem dodatkowym
ekspozycji będzie biblioteka
z księgozbiorem tematycznym
o rzece Odrze oraz opracowaniami powstałymi podczas badań WWF Polska nad procesa-

mi związanymi z ochroną i promocją unikatowego odcinka
Odry tj. Granicznych Meandrów
Odry. Czeski zakres polega na
rozbudowie infrastruktury wodniackiej przy jeziorze Vyrbickim,
wraz z posadowieniem innowacyjnych ekomol. Ekomola to mola jak nad morzem inaczej eko
naturalne pomosty po których
turysta może się przejść i zo-

baczyć naturę jeziora bez ingerencji w naturalny ekosystem
Głównym celem projektu
jest poprawa warunków rozwoju turystyki.
Koszt projektu dla gminy
Krzyżanowice: 754.277,77 Euro
Wnioskowane dofinansowanie: 641.136,11 Euro

w Szylerzowicach. W siedzibach
Centrum, turysta miał znaleźć
kompleksową informację na
temat oferty turystycznej, bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Oba Centra miałyby
stanowić miejsca promocji turystycznej gmin ale również być
samodzielnymi atrakcjami tury-

stycznymi dzięki przygotowaniu
ekspozycji historycznych, czy
zastosowaniu nowoczesnych
technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona pozwalająca ukazać dawny wygląd roszarni, w czasach świetności.
Rzeczywistość rozszerzona to
system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo – wykorzystuje się obraz
z kamery, na który nałożona jest
grafika 3D.

– budowa trzech ścieżek rowerowych
Podpisano umowy na realizację budowy ścieżek rowerowych: pomiędzy Krzyżanowicami a Tworkowem, w Tworkowie
ul. Odrzańska oraz Bieńkowice
– Bolesław, w ramach projektu „Szlak Górnej Odry – zielone
ścieżki pogranicza”. Dofinansowanie zadania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach
projektu zostaną wybudowane
3 odcinki ścieżek, zadanie podzielono na 3 etapy.
1. Ścieżka rowerowa pomiędzy
Krzyżanowicami a Tworkowem będzie miała długość
ponad 1,4 km i 3,5 m szerokości. Zostanie wykonana z nawierzchni asfaltowej wzdłuż
drogi krajowej 45, poza pasem drogowym. Koszt inwestycji wynosi 916.456,86
zł. Przewidywany termin
wykonania 30.04.2019 r.
2. Ścieżka Tworków ul. Odrzańska będzie miała długość 454 m i szerokość 3,5
m o nawierzchni bitumicznej
z nową podbudową. Koszt

budowy ścieżki w Tworkowie przy ul. Odrzańskiej
wynosi 384.070,67 zł. Przewidywany termin wykonania
30.04.2019 r.
3. Ścieżka Bieńkowice – Bolesław będzie miała długość
1383 m i szerokość ok 3,5 m
również o nawierzchni bitumicznej z nową podbudową. Początek od ul. Kowalowej w Bolesławiu do ul.
Młyńskiej w Bieńkowicach.
W ramach budowy ścieżki zmodernizowana zostanie kładka dla pieszych i rowerzystów. Koszt budowy
ścieżki pomiędzy Bieńkowicami a Bolesławiem wynosi 1.043.954,04 zł. Przewidywany termin wykonania
31.05.2019 r.

nego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu INTERREG
V - A Republika Czeska – Polska
2014-2020.
Partner Wiodący: Gmina
Lyski
Partnerzy: Krzyżanowice,
Lyski, Kornowac, Lubomia,
Hać, Wrzesina, Szylerzowice,
Bogumin

CENTRUM TURYSTY

Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów.
Projekt złożony w partnerstwie
z Gminą Szylerzowice, zakłada
Zakres gminy
utworzenie Centrum Turysty,
Krzyżanowice:
I. Ścieżka rowerowa – Twor- ulokowanego w dwóch siedzików ul. Odrzańska
bach – PL w Roszarni w TworII. Ścieżka rowerowa na tra- kowie oraz CZ w Domu Kultury
sie Bieńkowice – Bolesław
III. Ścieżka rowerowa na trasie
Krzyżanowice – Tworków.

Koszty kwalifikowalne robót
Budowa ścieżek rowero- budowlanych: 2.119.241,64 zł
wych prowadzona jest w raDofinansowanie do robót bumach Projektu CZ.11.2.45/0.0 dowlanych: 1.801.355,39 zł
/0.0/16_025/0001243 pn. „Szlak
Info: Referat Gospodarki
Górnej Odry - zielone ścieżki
Przestrzennej
pogranicza” współfinansowa-

Koszt projektu dla Gminy
Krzyżanowice: 998.911,83 Euro
Wnioskowane dofinansowanie: 788.093,99 Euro
Info: Referat Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych
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Oświata – trudny i szeroki temat
Oświata to największy „zakład pracy” w gminie. Nic więc
dziwnego, że radni co roku analizują jej funkcjonowanie. Stan
gminnej oświaty były w okresie przed sesją przedmiotem
wnikliwej analizy komisji resortowych. W materiałach, które
otrzymali radni znalazły się:
sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku,
koszty funkcjonowania oświaty
w gminie, inwestycje i remonty
w placówkach oświatowych, informacje dotyczące organizacji
placówek oświatowych.
Na sesji 29 stycznia, zagadnienia przybliżył wójt gminy
Grzegorz Utracki, zwracając
uwagę na wybrane aspekty. Obradom przysłuchiwali się dyrektorzy placówek oświatowych
i nauczyciele.

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA

Na terenie gminy działa pięć
przedszkoli wielooddziałowych:
w Chałupkach, Zabełkowie,
Krzyżanowicach, Tworkowie
i Bieńkowicach oraz przedszkola w Bolesławiu, Nowej Wiosce,
Roszkowie oraz w Owsiszczach.
Od 1 września 2017 roku zespoły szkół ogólnokształcących
z mocy prawa uległy przekształceniu w ośmioklasowe szkoły
podstawowe: w Bieńkowicach,
Tworkowie, Krzyżanowicach
i Chałupkach.
Sześcioklasowa szkoła w Zabełkowie stała się również szkołą z klasami I – VIII. W szkołach
zatrudnionych jest 133 nauczycieli na 105 etatach: w tym stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Liczba etatów pracowników obsługi
wynosi 34,9 – razem z obsługą
administracyjną i palaczami CO.
W przedszkolach pracuje 44 nauczycieli (30,27 etatów). Liczba etatów pracowników obsługi,
razem z palaczami, wynosi 31,25
W obecnym roku szkolnym
do naszych szkół uczęszcza
872 uczniów, a zajęcia są prowadzone w 51 oddziałach. Praca w przedszkolach w obecnym
roku szkolnym odbywa się w 18
oddziałach, a ilość wychowanków przedszkoli to 401 dzieci.

BUDŻET OŚWIATY

Wydatki na oświatę pokrywane są z subwencji oświatowej i tak w roku 2018 subwencja
wynosiła 10.214.094,54 zł.
Dodatkowo w trakcie roku
gmina Krzyżanowice wnioskowała i otrzymała środki z rezerwy
celowej subwencji oświatowej na
2018 rok w wysokości 14.610,00 zł
na wyposażenie pracowni przyrodniczej w SP Zabełków.
Pozyskano również dotację
celową na wyposażenie szkół
w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 98.045,06.
Dodatkowo z rządowego programu „Aktywna Tablica” gmina pozyskała 69,992,00 zł na zakup pomocy naukowych.
Koszt utrzymania szkół podstawowych w 2018 roku wyniósł
8.706.018,68 zł, natomiast klas
gimnazjalnych 1.247.473,75zł.
Utrzymanie przedszkoli kosztowało gminę 3.755.011,44 zł.
Utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Od 2013
roku gmina otrzymuje dotację
z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego,
i tak w roku 2018 dotacja wynosiła 383.600,00 zł. Natomiast subwencja oświatowa jaką gmina
otrzymuje na dzieci przedszkolne 6-letnie wynosiła 634.586,46zł.

ZADANIA OŚWIATOWE

Zadania oświatowe realizowane są na wielu płaszczyznach.
Jednym z zadań gminy, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest dowożeni uczniów do
szkół. Koszt dowożenia pokrywany jest ze środków własnych
gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym z autobusów zatrudniony jest opiekun
szkolny. Łączny koszt dowozu
w roku 2018 wyniósł 355.414,37
zł (w tym dowożenie uczniów
niepełnosprawnych uczących
się poza gminą).
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina organizuje
i finansuje zajęcia nauczania
indywidualnego uczniów, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz
wczesnego wspomagana rozwoju dziecka. W roku szkolnym
2017/2018 objętych nauczaniem
indywidualnym było 10 uczniów
i 19 uczniów realizowało zajęcia

rewalidacyjne, sześciu uczniom
niepełnosprawnym przydzielono pomoc nauczyciela.
Ponadto uczniowie potrzebujący dodatkowych zajęć objęci są opieką pedagoga szkolnego w szkole. Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych kosztowała budżet gminy
275.352,49 zł, w klasach gimnazjalnych 114.271,02 zł.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są zgodnie z orzecznictwem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci
poprzez utworzenie „zespołu
wspomagania”, w skład którego wchodzą pedagog, logopeda,
rehabilitant ruchowy. Takie zajęcia prowadzone były w trzech
placówkach.
W przedszkolach finansujemy potrzeby dzieci w ramach
wczesnego wspomagania – 10
dzieci, 8 dzieci objętych było zajęciami rewalidacyjnymi w ramach kształcenia specjalnego.
Realizacja tych zadań to kwota
145.675,10 zł.
Zadania w zakresie pomocy
socjalnej dla uczniów – stypendia
szkolne oraz zasiłki szkolne dla
uczniów – realizowane są poprzez
Ośrodek Pomocy Społecznej.

DODATKOWA OFERTA
EDUKACYJNA

Szkoły realizują oraz organizują wiele dodatkowych zajęć
poza obowiązkowym nauczaniem, zgodnie z oczekiwaniami
i zainteresowaniami uczniów.
Są to kółka przedmiotowe i naukowe, teatralne, fotograficzne, muzyczne, wokalne, plastyczne, szachowe, sportowe,
różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Od
kilkunastu lat gmina finansuje dla wszystkich uczniów klas
IV zajęcia nauki pływania, a od
siedmiu lat organizuje wyjazdy uczniów na obóz narciarski.
Wszyscy uczniowie zdobywający uprawnienia kierowania rowerami, czyli kartę rowerową,
otrzymują w nagrodę kaski rowerowe.
Warto również wspomnieć
o licznych projektach edukacyjnych jakie gmina realizuje

PRACE SCALENIOWE
w sołectwie Roszków
Od roku 2011 na terenie
Gminy Krzyżanowice rozpoczęte intensywne działania
mające na celu przekonanie
miejscowych właścicieli gruntów do przystąpienia do prac
scaleniowych. W wyniku tych
działań udało się zebrać wymaganą ilość zainteresowanych
mieszkańców Gminy aby złożyć
wnioski scaleniowe do Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Akces swój zgłosiły następujące sołectwa: Krzyżanowice,
Roszków, Tworków, Owsiszcze,
Nowa Wioska.
W latach 2012-2016 wykonane zostały wszystkie niezbędne

procedury i dokumenty umożliwiające składanie wniosków na
dofinansowanie prac scaleniowych i poscaleniowych, a mianowicie:
 Program prac urządzeniowo-rolnych dla obszarów
Gminy Krzyżanowice,
 wykonanie założeń do projektu scalania gruntów
 wykonanie projektu scalania
gruntów.

Planowane wykonanie nowego
połączenia drogowego RoszkówKrzyżanowice przy granicy RP/
Cz i rekultywacja działki po byłym
wiatraku

Krzyżanowice, które w roku
2017 otrzymało za pośrednictwem Starostwa Powiatowego
w Raciborzu dofinansowanie
w kwocie: 5.381.394,54 zł. Realizację zadania rozpoczęto w roku
2018 i obecnie trwają prace geodezyjne. Zadanie to planuje się
zakończyć w roku 2021.
Wszystkie te zadania zostaW ramach kolejnego naboru
ły wykonane ze środków Mar- o przyznanie pomocy na opeszałka Województwa Śląskiego. rację typu „Scalanie gruntów”
Jako pierwsze do realiza- aplikowano o dofinansowanie
cji zostało zgłoszone sołectwo scalenia w obrębie Roszków.

w placówkach oświatowych, by
wzbogacić i podwyższyć poziom
nauczania w naszych szkołach
i przedszkolach.
W szkołach (Bieńkowice,
Krzyżanowice, Tworków, Chałupki) realizowany był projekt
pod nazwą „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje – Cykl zajęć
edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych w gminie Krzyżanowice”. W ramach projektu,
dofinansowanego z unijnego budżetu, powstały dwie pracownie
międzyszkolne: matematyczna
w Tworkowie oraz pracownia
przyrodnicza w Krzyżanowicach.

EFEKTY PRACY
NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Uczniowie szkół oraz dzieci
z przedszkoli uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych,
artystycznych i zawodach sportowych, reprezentując szkołę
oraz gminę na etapach rejonowych, regionalnych lub wojewódzkich.
Radni zapoznali się z wynikami egzaminów gimnazjalnych. Wyniki tych egzaminów
– w części humanistycznej, matematycznej i przyrodniczej – są
porównywalne ze wskaźnikami średnich powiatowych, wojewódzkich czy krajowych. Natomiast w części językowej wyniki
uczniów z gminy Krzyżanowice
przewyższają znacznie średnią
wojewódzką i krajową: język angielski 74,9% (śr. krajowa 68%),
język niemiecki 71,55% (śr. krajowa 52%).

INWESTYCJE I REMONTY

Mając dosyć rozbudowaną
bazę oświatową istotną kwestią
są remonty i inwestycje. W 2018
roku koszt remontów w szkołach wyniósł 69.177,51 zł, natomiast remonty w przedszkolach przeprowadzone zostały
na kwotę 89.434,04 zł. Planowane od dwóch lat termomodernizacje szkół (gmina ma gotowe
dokumentacje i zabezpieczone
środki) ze środków regionalnych RPO zostały przesunięte,
ze względu na przeciągające
się procedury naboru wniosków
w Urzędzie Marszałkowskim.
Po kompleksowych termomodernizacjach oraz remontach są przedszkola w Bieńkowicach, Chałupkach i Tworkowie. W tym roku zaplanowano
termomodernizację przedszkola w Zabełkowie i przystosowaNa początku bieżącego roku
uzyskaliśmy potwierdzenie, że
roszkowski wniosek został najlepiej oceniony i otrzymał dofinansowanie.
Założenia do projektu scalenia gruntów dla Roszkowa wykonano w 2015r. przy udziale Komisji Doradczej, w skład której
weszli przedstawiciele mieszkańców Roszkowa, gdzie określono odcinki dróg i rowów planowanych do budowy, remontu
i modernizacji.
Pracami scaleniowymi po
odjęciu zabudowy siedliskowej w centrum wsi oraz terenów kolejowych zostanie objęty
obszar 619,8555 ha, obejmujący
676 działek ewidencyjnych.
Zgodnie z planowanym harmonogramem, geodezyjne prace scaleniowe rozpoczną się w II
połowie 2020r., natomiast zagospodarowanie poscaleniowe
rozpocznie się w 2022r. Całość
prac musi zostać zakończona

nie pomieszczeń do utworzenia żłobka przy przedszkolu
w Tworkowie.

PODSUMOWANIE

Analizując stan oświaty wójt
stwierdził, że oświata w gminie
Krzyżanowice jest prowadzona na wysokim poziomie, posiada bogatą ofertę edukacyjną,
dyrektorzy i nauczyciele szkół
i przedszkoli sięgają po nowoczesne metody dydaktyczne
i edukacyjne. Gmina stwarza
dobre warunki do edukacji, finansuje realizację różnych zajęć, realizuje projekt zajęć TOC
w nauczaniu, zabezpiecza środki na pomoce dydaktyczne.
W ubiegłym roku delegacja
przedstawicieli oświaty uczestniczyła w Międzynarodowym
Kongresie Myślenia Krytycznego TOC, który odbył się w Europejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku. Na międzynarodowym forum została przedstawiona praca narzędziami TOC
w placówkach oświatowych
gminy Krzyżanowice. Okazało
się, że jesteśmy wiodącą gminą
w Polsce i na świecie w zakresie
wdrażania myślenia krytycznego
na podstawie narzędzi TOC na
wszystkich szczeblach edukacji.
Szkoły mają bardzo dobre
warunki do aktywności fizycznej, przy wszystkich znajdują się
sale gimnastyczne oraz wybudowane i zmodernizowane nowoczesne boiska wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią,
przy szkołach lub jak w przypadku Zabełkowa – w uzgodnieniu
z placówką szkolną w nieodległej
lokalizacji – nowo wybudowane
boisko przy obiektach LKS Zabełków. Wszystkie boiska zostały
dofinansowane z funduszy zewnętrznych. Wkład finansowy
gminy przeznaczany na oświatę zapewnia wszystkie niezbędne środki na bieżące utrzymanie oraz funkcjonowanie szkół
i przedszkoli.
Na zakończenie wójt Grzegorz Utracki podziękował dyrektorom, nauczycielom jak
również wszystkim osobom
związanym z oświatą za współpracę i zaangażowanie. Słowa
podziękowania skierował także
do radnych oraz pracowników
GZOKSiT – dziękując za dobrą
współpracę, zrozumienie problemów oświaty oraz realizację
tych zadań.
(tb)
w I półroczu 2023r. W ramach
prac poscaleniowych planuje
się budowę nowych dróg o łącznej długości 0,728 km oraz remont i przebudowę dróg o łącznej długości 6,918 km, w tym
o nawierzchni asfaltowej 2,857
km, a utwardzonej 4,061 km.,
a także remont rowów melioracyjnych na długości 10,603 km.
Całkowity koszt operacji
wynosi brutto – 6.345.925,11 zł,
z tego:
 koszty prac geodezyjnych –
2.123.525,77 zł,
 prace poscaleniowe (drogi
i rowy) – 4.222.399,34 - zł.
Temat pozyskania tych środków był mocno wspierany i lobbowany przez Władze Gminy,
co znacząco wpłynęło na pozytywne oceny wniosków i pozyskanie dotacji.
Info: Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami

KRÓTKO
1 lutego
Konwent Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów z udziałem marszałka
i wojewody śląskiego. Obecni byli także przedstawiciele WFOŚiGW,
Wód Polskich oraz nadzoru prawnego. Omawiano prawo wodne
i problemy samorządu terytorialnego. W spotkaniu uczestniczył
zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek.
3 lutego
Neujahrstreffen w DFK w Krzyżanowicach. Goszczący na spotkaniu
zastępca wójta gminy Wolfgang
Kroczek, złożył życzenia w imieniu
władz samorządowych.
7 lutego
W Ostrawie odbyło się Walne
Zgromadzenie Euroregionu Silesia. W spotkaniu uczestniczył
wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, jako wiceprezes Stowarzyszenia Dorzecza Górnej Odry
i jednocześnie przedstawiciel polskiej części Euroregionu Silesia.
11 lutego
Wójt gminy spotkał się z dyrektorem PKP w sprawie uzgodnień dotyczących przejęcia dworców kolejowych w Chałupkach i Tworkowie.
W Rudyszwałdzie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Województwa
Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes ZOSP RP w Katowicach Zbigniew Meres, komendanta powiatowy PSP w Raciborzu
Jarosław Ceglarek, starosta raciborski Grzegorz Swoboda, wójt
gminy Grzegorz Utracki.
12 lutego
W Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach odbyło się walne zebranie
Gminnej Spółki Wodnej. Omówiono
działalność za 2018 rok oraz plany
na bieżący rok budżetowy.
13 lutego
Jubileusz 10-lecia istnienia obchodziło KERiI z Krzyżanowic. Wszystkim seniorom życzenia złożył wójt
gminy Grzegorz Utracki.
14 lutego
W Katowicach wójt Grzegorz
Utracki spotkał się z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą.
Omówiono realizację projektów
unijnych na terenie gminy Krzyżanowice.
15 lutego
W Szylerzowicach odbyło się spotkanie w ramach projektu „Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior”,
w którym uczestniczył wójt gminy i pracownik referatu promocji gminy.
17 lutego
W sali sportowej BOSPOR w Boguminie rozegrano V Halowy Turniej
Piłki Nożnej Seniorów o Puchar
Wójta Gminy Krzyżanowice.
18 lutego
W Urzędzie Gminy w Lyskach odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej
Odry Euroregionu Silesia. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy
Grzegorz Utracki.
20 – 21 lutego
Dwudniowa konferencja naukowo-techniczna w Zakrzowie zorganizowana przez Agromax w Raciborzu i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie z udziałem gości zagranicznych i praktyków. Patronat objęli
m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Wojewoda Śląski. Temat
konferencji: „Jak ratować polskie
rolnictwo przed skutkami suszy”?
W konferencji uczestniczyli wójt
gminy Grzegorz Utracki i zastępca
wójta Wolfgang Kroczek.
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DIAMENTOWE GODY
W styczniu bieżącego roku jubileusz 60-lecia zawarcia
związku małżeńskiego świętowały dwie pary: państwo
Angela i Leon Burszyk z Rudyszwałdu, i państwo Elżbieta i Paweł Krzyżok z Tworkowa. Z tej okazji jubilatów odwiedzili wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki.
Wręczając małżonkom bukiet
kwiatów i upominki, w imieniu
własnym i mieszkańców naszej
gminy złożyli gratulacje i wyrazy uznania oraz szacunku za
przeżycie tak pięknej i długiej
wspólnej drogi, życzyli jubilatom pogodnych lat życia w miłości i poszanowaniu, w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu
w otoczeniu najbliższych, a także zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów.

Elżbieta i Paweł Krzyżok
REKLAMA
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OGŁOSZENIE

REKLAMA

Angela i Leon Burszyk
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Gmina Krzyżanowice gościła

władze ochotniczych straży pożarnych

Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA
Rudyszwałd » W poniedziałek 11 lutego w sali konferencyjnej remizy OSP Rudyszwałd odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Województwa Śląskiego. Zarząd
po raz pierwszy w historii obradował w powiecie raciborskim, a tym
samym w gminie Krzyżanowice.

W posiedzeniu wzięli udział
m.in. prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Katowicach generał brygadier Zbigniew Meres, komendanta powiatowy PSP w Raciborzu mł. bryg. Jarosław Ceglarek,
prezes Oddziału Powiatowego
ZOSP RP Stefan Kaptur, starosta raciborski Grzegorz Swo-

W pierwszej części spotkania
strażacy wysłuchali krótkiego
koncertu w wykonaniu młodych
wokalistów z Tworkowa Justyny Bulendy i Błażeja Klimaszki oraz obejrzeli 15-minutowy
film prezentujący walory gminy Krzyżanowice.
Po ustaleniu porządku obrad głos zabrał wójt gminy
Grzegorz Utracki. W krótkiej
prezentacji przedstawił jednostki ochotniczych straży pożarnych działające na terenie
gminy Krzyżanowice, środki finansowe przeznaczane na ich
funkcjonowanie – pochodzące
z budżetu gminy i dofinansowanie zewnętrzne, w tym projekty transgraniczne realizowane
z czeskimi partnerami ze środków unijnych. Zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwpo-

Przedstawiono zamierzenia i plany związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2019,
kalendarz imprez, zawodów,
konkursów o charakterze edukacyjnym m.in. ogólnopolskiego
turnieju wiedzy pożarniczej, czy
konkursu plastycznego.
(tb)

boda, wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki, delegacja
strażaków Republiki Czeskiej
na czele z Leo Kubeną – prezesem związku strażaków Czech,
Moraw i Kraju Śląsko-Morawskiego, prezesi powiatowi i działacze ochotniczych straży pożarnych z całego województwa
śląskiego.

Sprawa Polek
23 stycznia w gościńcu Zodiak w Rzuchowie odbyło się regionalne spotkanie kobiet, dla
których demokracja i podmiotowość w życiu publicznym niezależnie od płci i wieku są niezbędne dla społecznego rozwoju. W spotkaniu uczestniczyła
radna powiatu raciborskiego
Ewa Widera (reprezentująca
w powiecie gminę Krzyżanowice). Spotkanie prowadziła po-

wodziowe powiatu raciborskiego przedstawił mł. bryg. Jarosław Ceglarek.
W trakcie obrad omawiano
sprawy bieżące związane z działalnością ochotniczych straży
pożarnych, a przede wszystkim możliwości dofinansowania i pozyskiwania wsparcia dla
jednostek.

Partnerskie spotkanie

słanka Gabriela Lenartowicz,
a gośćmi były m.in. panie Małgorzata Kidawa-Błońska oraz
Barbara Dolniak, pełniące funkcje wicemarszałków Sejmu RP
VIII kadencji. Wykład „Kobieta
we współczesnym świecie: prawa, obowiązki a demokratyzacja
życia społecznego” wygłosiła
profesor Violetta Skrzypulec- tedry Zdrowia Kobiety Śląskie- projektu Sprawa Polek. Podob-Plinta, znakomita endokryno- go Uniwersytetu Medycznego. ne spotkania odbywają się w calog i ginekolog, kierownik Ka- Spotkanie odbyło się w ramach łym kraju. Planowane są kolejne spotkania kobiet aktywnych
w postaci Forum Kobiet - stałej
formy dyskusji i współpracy kobiet Subregionu Zachodniego.
Obecne na spotkaniu kobiety
mogły zgłaszać postulaty oraz
przedstawiać ewentualne tematy kolejnych spotkań z ekspertami i panelistami, którzy będą
mogli podzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem w następnych
edycjach i spotkaniach kobiet
aktywnych.
(tb)

W styczniu w niemieckim,
partnerskim powiecie Märkischer Kreis odbyła się wizyta
dot. służby i ochrony zdrowia.
W wizycie powiat raciborski reprezentowali: starosta Grzegorz
Swoboda, Ewa Widera reprezentująca Gminę Krzyżanowice w Radzie Powiatu i pełniąca
obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, w delegacji udział
wzięli także dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu
Ryszard Rudnik, zastępca dyr.
ds. medycznych Elżbieta Wielgos-Karpińska. Było to trzecie
spotkanie partnerskich samorządów poświęcone tej tematy-

ce, po wizytach które w poprzednich latach odbyły się w Elbe-Elster i Raciborzu. Jednocześnie
była to pierwsza oficjalna wizyta, na którą zaprosił niemiecki
powiat nowo
wybranego starostę raciborskiego. Najważniejszym punktem pobytu była wizyta w Klinice Märkischer w Lüdenscheid.
Delegacji został przedstawiony
niemiecki system zdrowia i jego
finansowanie oraz cała klinika
w tym m.in. oddział dla pacjentów prywatnych, oddział kardiologiczny, radiologiczny, ortopedyczno-urazowy oraz intensywnej opieki.
Ewa Widera

REKLAMA

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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Jesień życia jest słoneczna i pełna kolorów
– jubileusz krzyżanowickiego koła emerytów
Krzyżanowice » Jubileusz
10-lecia funkcjonowania obchodziło Koło Emerytów Rencistów
i Inwalidów z Krzyżanowic. Koło powstało 13 lutego 2009 roku
i wówczas zapisały się do niego
32 osoby. Dziesięć lat później, 13
lutego 2019 roku, ponad setka
seniorów z krzyżanowickiego
koła świętowała swój jubileusz
w restauracji Staruszek.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą św. w intencji se-

niorów, podczas której ksiądz
proboszcz Jerzy Witeczek wygłosił piękną i wzruszającą homilię. Dalsza część uroczystości
odbyła się w restauracji. Były
życzenia, podziękowania i słowa
zachęty, kwiaty i upominki oraz
toast za pomyślność w dalszej
działalności.
Wśród zaproszonych gości
byli wójt gminy Grzegorz Utracki, dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek, przedstawicielki

Rejonowego Zarządu Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Raciborzu z przewodniczącą Krystyną Loch i skarbnik
Hanną Rozmus oraz przedstawiciele organizacji społecznych
działających w Krzyżanowicach.
Dla seniorów wystąpiły dzieci z miejscowego przedszkola,
z programem artystycznym
specjalnie przygotowanym na
tę okazję. Wierszyki, piosenki
i tańce w wykonaniu najmłod-

szych artystów ogromnie spodobały się seniorom, za co przedszkolaki otrzymały ogromne
i zasłużone brawa.
Przez pozostałą cześć wieczoru gości na spotkaniu bawił
zespół Tirol Band, którego repertuar nawiązuje do muzyki
tyrolskiej, ale również polskiej
muzyki biesiadnej i znanych
wszystkim przebojów „wpadających w ucho”.

Troszkę historii

Koło Emerytów Rencistów
i Inwalidów z Krzyżanowic
powstało 13 lutego 2009 roku
i wówczas zapisały się do niego 32 osoby. Obecnie liczy 121
członków z różnych miejscowości gminy Krzyżanowice, a kilka osób jest z powiatu wodzisławskiego.
Od samego początku w kole
szefuje Maria Stanik, będąca
przysłowiowym, ale prawdziwym wulkanem energii.
Aktywność seniorów można zauważyć na wielu płaszczyznach. Każdego roku spotykają
się w licznej, około 100-osobowej grupie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca
oraz Dnia Seniora. Organizowa-

Wyginam śmiało ciało

– babcie i dziadkowie w karnawałowym nastroju
Chałupki » 5 lutego swoje
pierwsze spotkanie w nowym
roku zorganizowało w restauracji u Arnolda Koło Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Chałupek. Okazją do wspólnej zabawy
był Dzień Babci i Dziadka. Na

uroczystość przybyli seniorzy
z Chałupek, Zabełkowa i Rudyszwałdu oraz zaprzyjaźnieni
„duchodcy” z Szylerzowic.
Zebranych powitał przewodniczący koła Henryk Biada, składając życzenia oraz

życząc miłej i radosnej zabawy. Życzenia wszystkim babciom i dziadkom złożył, w imieniu własnym oraz władz gminy,
wójt Grzegorz Utracki: długich
lat w zdrowiu, szczęściu i radości z wnuków.

Po krótkiej
części oficjalnej,
życzeniach i przemówieniach była
kawa i wyśmienite ciastka, wieczorem zaś gorąca kolacja.
Ponieważ karnawał jest w pełni
seniorzy raźno ruszyli na parkiet i, jak
głoszą słowa znanej
piosenki, mogli „wyginać śmiało ciało”.
W zabawie towarzy-

ne były kilkudniowe wycieczki
do Zakopanego, Warszawy, Sandomierza, Karpacza, w Bieszczady i na Mazury, a także jednodniowe: do browaru w Tychach, Wrocławia, do teatru
w Cieszynie, do operetki w Gliwicach, na kulig do Wisły.
W okresie świątecznym seniorzy przygotowują paczki dla
chorych i samotnych członków
koła. Odwiedzają również jubilatów i wręczają upominki. Emeryci uczestniczą też w życiu wsi,
pomagając w organizacji różnych festynów. W 2013 seniorzy z Krzyżanowic brali udział
w kongresie Obywatel Senior

w Katowicach i Chałupkach.
W 2016 r. krzyżanowicka drużyna sportowa seniorów wzięła
udział w I Spartakiadzie Seniorów w Raciborzu, zdobywając
puchar i srebrny medal. Finansowo działalność koła wspierana jest z budżetu gminy Krzyżanowice.
Obecny zarząd koła: Maria
Stanik – przewodnicząca, Urszula Szuła – skarbnik, Renata
Krupa – sekretarz oraz Maria
Krupa i Maria Bańczyk – członkinie.
(tb)

szył im niestrudzony DJ
Karol Kretek z Bieńkowic, który poprowadził
doskonały show.
Zabawa była przednia! Seniorzy pląsali po
parkiecie z dużą energią! Bawili się wspaniale do późnych godzin
wieczornych.
(tb)
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Bal w Różanym Pałacu
Krzyżanowice » Karnawał to wspaniały czas
na organizowanie hucznej zabawy!
Taka właśnie odbyła się w Różanym Pałacu w lutym. Jak co roku
karnawałowy bal przebierańców dla swoich podopiecznych zorganizowały siostry franciszkanki,
terapeutki oraz opiekunki z Domu Pomocy Społecznej
w Krzyżanowicach.
Każdy z uczestników miał
za zadanie przebrać się w niepowtarzalny strój. Dlatego też
już od kilku dni wszyscy żyli tym
wydarzeniem i każdy skrycie
myślał za kogo by się tu przebrać.
W dniu balu od samego rana trwały przygotowania i poddenerwowanie, a jednocześnie
entuzjazm towarzyszył zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom.
Zabawa była prowadzona
przez profesjonalnego didżeja. Do tańca porywała wszystkich skoczna i głośna muzyka.
W pięknie udekorowanej sali
balowej dziewczęta bawiły się
wspaniale. Na parkiecie zoba-

czyć można było postaci z różnych bajek, księżniczki, królowe
i piratki, pszczółki, zebry i biedronki oraz wspaniałego orła,
w tym przebraniu wystąpiła jedna z sióstr franciszkanek.
Dodatkową atrakcją były
konkursy i zabawy, które dostarczyły mnóstwa radości. W trakcie balu była również przerwa

na poczęstunek i złapanie oddechu pomiędzy kolejnymi hitami muzycznymi.
W karnawałowe wydarzenie zaangażowały się panie
Grażyna Cwik i Agnieszka
Lasak – mamy-wolontariuszki z Bieńkowic ze Szkolnego
Klubu Wolontariusza „Z sercem
na dłoni” - ofiarując niepełnosprawnym dziewczynom swój
czas, pomoc, sympatię i serce.
(tb)

Pielgrzymi
Pomimo zimowej pory w miłej i gorącej atmosferze odbyło się coroczne spotkanie popielgrzymkowe w Tworkowie.
Powoli staje się tradycją, że
spotykamy się w kościółku Św.
Urbana by powspominać mile
spędzony czas pielgrzymkowy. Zawsze w ostatnią niedzielę stycznia około godziny 15.00
grupka pielgrzymów z piątki fioletowej, strumienia raciborskiego, Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę , organizuje
spotkanie na przy ognisku na
popularnym Urbanku w Tworkowie. Jest coś słodkiego, kawa
i herbata oraz kiełbaska z ogniska. Centralną częścią spotkania jest krótkie nabożeństwo
w kościółku. W tym roku było
około 50 osób z różnych, czasami bardzo odległych stron.

NEUJAHRSTREFFEN
– spotkanie noworoczne
Krzyżanowice » Tradycyjnie
już od wielu lat członkowie krzyżanowickiego DFK spotykają się
w styczniu na spotkaniu noworocznym. Tym razem odbyło się
ono w niedzielę 3 lutego w restauracji Staruszek i uczestniczyło w nim prawie 100 osób.
Wszystkich przybyłych
w imieniu Zarządu DFK Krzyżanowice przywitał przewodniczący Ditmar Wolf, składając
życzenia noworoczne. Minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłych członków DFK.

Głos zabrał również zastępca wójta gminy Wolfgang Kroczek, który złożył życzenia oraz
podziękował za zaangażowanie
w działalność koła i pomoc w organizacji imprez dla naszych
mieszkańców.
O stronę artystyczną spotkania zadbały nauczycielki miejscowej szkoły Gabriela KupiecKwaśnica i Gertruda Sycha,
przygotowując z dziećmi i młodzieżą bogaty repertuar, na który
złożyły się kolędy, piosenki świąteczne, scenki kabaretowe oraz

melodie zagrane przez solistów
na instrumentach muzycznych.
Oprawę muzyczną całego
spotkania zapewnił Waldemar
Świerczek, lider zespołu Tirol
Band.
Znane piosenki od razu zachęciły biesiadników do wspólnych śpiewów – cała sala bawiła
się znakomicie.
Było to bardzo udane popołudnie przy kawie i kołaczu oraz
gorącej kolacji. Rozśpiewane
spotkanie zakończyło się we
wspaniałej atmosferze.
Obecnie DFK Krzyżanowice liczy prawie 100 osób. Jak
co roku zarząd zorganizował
obchody św. Marcina i św. Mikołaja oraz stawianie Maibaumu na podwórku przedszkolnym w Krzyżanowicach. Dzieci
uczestniczyły w Samstagskursie, a czwartki panie poświęcały
na spotkania przy śpiewie i heklowaniu. Poza tym zorganizowano jednodniową wycieczkę
do Olszowej gdzie znajduje się
park miniatur, po drodze zwiedzano śluzę w Kędzierzynie
Koźlu.
(tb)

Bardzo dziękuję gospodarzom
tego miejsca za to, że możemy
co roku zimą pomodlić się do
Św. Urbana. Dziękuję również
wszystkim którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zorganizowaniu spotkania i już za-

praszam wszystkich pielgrzymów za rok w ostatnią niedzielę
stycznia na godz. 15.00 do Tworkowa na Urbanek. A pielgrzymami tutaj na Tej Ziemi jesteśmy chyba wszyscy?!
Piotr Jeziorski
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Bal przebierańców
Bieńkowice » Karnawał
to czas przepełniony muzyką
i zabawą, a ważnym elementem
karnawału są bale. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele dni. W naszym przedszkolu bal przebierańców odbył się 1 lutego 2019 r.
W tym dniu przenieśliśmy się do
WIELKIEJ KRAINY BAJEK.
Pomysłowość rodziców nie miała granic. Przygotowali oni dla
swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe. Na balu, więc
obok księżniczek, wróżek, kotków, piratów pojawiły się po- Pszczółka Maja, jednak najwięk- liśmy się jak na komisariacie.
staci z ulubionych bajek Alicja szą grupą przebierańców, oka- Po wielkiej prezentacji strojów
w Krainie Czarów, Myszki Minie, zała się grupa policjantów. Czu- rozpoczęły się tańce – przy rytmach wesołej muzyki, były one
przeplatane przeróżnymi zabawami. Niespodzianką dla dzieci
było połączenie grupy młodszej
ze starszą i zaproszenie ich do
wspólnych tańców oraz zabawy z balonami. Oczywiście znalazło się coś dla spragnionych
i zmęczonych – chwila relaksu przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcie. Do
domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się
z rodzicami swoimi przeżyciami.

Dzień Babci i Dziadka
Bieńkowice » Babcie
i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku małego dziecka i są bardzo ważnymi
osobami w jego życiu. Dlatego
Dzień Babci i Dziadka obchodzimy w naszym przedszkolu
bardzo uroczyście.
W tym roku Dzień Babci
i Dziadka w naszym przedszkolu obchodziliśmy 21 stycznia.
Dzieci przygotowały dla nich
specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanych programach artystycznych wnuczęta wyraziły
swoją miłość i wdzięczność do
ukochanych osób. Mali artyści
z przejęciem odgrywali swoje

role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa,
kierowane pod ich adresem.
W tym szczególnym dniu
niejednej babci i niejednemu
dziadkowie zakręciła się łza
w oku. W dalszej części uro-

Info: Przedszkole
w Bieńkowicach

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Tworków » Tradycją szkoły
w Tworkowie jest to, że zaprasza rodziców oraz gości na dzień
otwarty, w czasie którego każdy
może „przenieść się w czasie”
i powspominać chwile, które
spędził w szkolnej ławce. W tym
dniu bowiem rodzice i goście
uczestniczą w zajęciach swoich pociech, podglądając lekcje
prowadzone przez nauczycieli.
W tym roku, oprócz standardowych lekcji otwartych, uczniowie klas 1-3 zaskoczyli swoich
bliskich wiedzą, jaką posiadają
na temat patrona tworkowskiej

szkoły, czyli Mikołaja Kopernika.
Rodzice maluchów na gazetce
ściennej mogli podziwiać prace plastyczne swoich pociech,
które zaprezentowały wizerunek tego wielkiego Polaka za
pomocą różnych form wyrazu
artystycznego.
Poza tym uczniowie w ramach projektu Erasmus+, pod
hasłem „Trzymaj formę”, wykonali przepyszne i zdrowe kanapki, które każdy chętny mógł
degustować.
W klasach piątych z kolei
odbył się konkurs wiedzy mi-

tologicznej, a wszyscy uczniowie przebrali się za bogów greckich, przygotowali ich atrybuty,
wykazując się przy tym niezwykłą kreatywnością.
Na koniec odbył się apel zorganizowany przez klasę szóstą
wraz z wychowawczynią, podczas którego uczniowie przedstawili życie patrona szkoły.
Na dzień otwartyty do Szkoły Podstawowej w Tworkowie
przybyli licznie rodzice i zaproszeni goście, już za rok kolejne
spotkanie.
(opr. Red.)

czystości zaprosiliśmy gości
na słodki poczęstunek. Pełne
radości i uśmiechu twarze naszych szczególnych gości pokazały nam, jak ważne są takie
spotkania i czas spędzony razem z wnukami.
W imieniu wójta gminy Krzyżanowice w spotkaniu uczestniczył zastępca wójta Wolfgang
Kroczek, składając babciom i
dziadkom życzenia i podziękowania za pomoc w wychowaniu
wnucząt.
Był to dzień naprawdę wyjątkowy i mamy nadzieję, że
pozostanie na długo w pamięci
zarówno dzieci jak i Babć oraz
Dziadków.
Info: Przedszkole
w Bieńkowicach

Bóg nie mógł być wszędzie,
dlatego stworzył Babcię i Dziadka
Owsiszcze » 10 stycznia 2019
r. w przedszkolu w Owsiszczach
odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji Święta Babci i Dziadka.
Licznie przybywający Goście do
naszej placówki zasiadali przy
przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali
na rozpoczęcie występu swoich
wnucząt.
Na twarzach przedszkolaków było widać ogromną ra-

dość. Dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności aktorskie,
wokalne i recytatorskie. Babcie i Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to,
aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Niejednej
Babci i Dziadkowi łezka kręciła się w oku, a na twarzach gościł serdeczny uśmiech. Na koniec dzieci wręczyły Babciom

i Dziadkom prezenty i zaprosiły
do poczęstunku.
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione
twarze Babć i Dziadków po raz
kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
Info: Przedszkole
w Owsiszczach
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WNUKI DZIĘKOWAŁY babciom i dziadkom
Chałupki » 21 styczczęta, a na zakończenie
nia swój wielki dzień mabardzo głośno zaśpiewają wszystkie babcie. Dzień
ły „Sto lat”! Życzenia złopóźniej świętować mogą
żyła także dyrektor przedtakże dziadkowie. Z okaszkola pani Agata Maciąg.
zji tych wyjątkowych uroSwoim najbliższym dzieczystości 24 stycznia dzieci
ci wręczyły niespodzianki
z Przedszkola w Chałupkach
przygotowane w przedspotkały się ze swoimi babszkolu wspólnie ze swoimi paniami.
ciami i dziadkami w restauracji Pod Zielonym Dębem
Po występach i żyw Boguminie.
czeniach zaproszono
babcie i dziadków na
Przedszkolaki bardzo
wdzięcznie i szczerze wyraziły
wspólny poczęstunek.
swoje przywiązanie i szacunek
Takie przedszkolne
kochanym Babciom i Dziaduroczystości są bardzo
kom prezentując program arcenne - nie tylko potystyczny. Każdy przedszkolak,
zwalają przeżyć chwile
i ten rezolutny, i ten nieśmiaradości czy wzruszeły, speszony występem przed
nia, ale też zbliżają do
tak liczną publicznością, otrzy- babciom i dziadkom za wielkie siebie członków rodziny. Babmał gorące brawa. Dzieci po- serce, miłość i cierpliwość na cia i dziadek umieją pocieszyć,
dziękowały swoim ukochanym jaką zawsze mogą liczyć wnu- są cierpliwi, rozumieją dziecię-

ce rozterki, ale przede wszystkim bezgranicznie kochają swoje wnuki. Nie ulega też wątpliwości, że dziadkowie i babcie

Styczeń w Przedszkolu w Krzyżanowicach

Styczeń w Przedszkolu
w Krzyżanowicach

są bardzo potrzebni
w ich wychowywaniu.
Często przyprowadzają dzieci do przedszkola, wożą na dodatkowe
zajęcia, przeglądy, kibicują dzieciom w ich
osiągnięciach i zajmują się nimi gdy rodzice
są w pracy, bo zawsze
mają dla nich czas.
(tb)

Krzyżanowice » Za nami kolejny miesiąc roku szkolnego
2018/2019, miesiąc równie atrakcyjny jak poprzednie.
Na początku miesiąca zaprosiliśmy do naszego przedszkola podopiecznych naszego
Domu Pomocy Społecznej Różany Pałac oraz uczniów klasy I szkoły podstawowej. Dzieci z najstarszej grupy pokazały
przedstawienie Jasełkowe. Dalsza część spotkania to wspólne
kolędowanie.
16 stycznia braliśmy udział
w Przeglądzie Jasełek w Tworkowie. Dla dzieci był to bardzo
ważny dzień. Dzieci wystąpiły
na scenie z Jasełkami. Prócz
dyplomu, czekoladek, najważniejsze były opinie pań z Jury,
które nie szczędziły nam bardzo
miłych słów oraz pozytywnych
ocen. Dopiero po tym, jakże

ważnym dla nas występie, mogliśmy się zająć przygotowywaniem do Dnia Babci i Dziadka.
I znów bardzo aktywne dni: nauka piosenek, wierszy, tańców.
Oczywiście trzeba było przygotować upominki dla naszych
miłych gości. Wszystko udało
się we właściwym czasie przygotować i tak od 22 do 25 stycznia był w naszym przedszkolu
tydzień imprez z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Codziennie ponad 60 osób odwiedzało nasze
przedszkole. Goście z uśmiechem na twarzy, nieraz z łezką
w oku oglądali występy swoich
kochanych wnuków. Ostatnie
dni stycznia upłynęły w spokojnej przedszkolnej atmosferze.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach
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LKS Tworków z Pucharem Wójta

Bogumin » Piłkarze gminy Krzyżanowie po raz piąty
rywalizowali w turnieju futsalowym. W niedzielę 17 lutego
w sali sportowej BOSPOR w Boguminie rozegrano V Halowy
Turniej Piłki Nożnej Seniorów
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. W turnieju wzięło udział
sześć drużyn z gminy Krzyżanowice: Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Owsiszcze, Tworków,
Zabełków.
Turniej otworzył wójt gminy Grzegorz Utracki, życząc
wszystkim dobrej zabawy i
uczciwej rywalizacji. Przypomniał uczestnikom o zachowaniu sportowej postawy, bez
względu na wynik turnieju.
Turniej rozegrano systemem pucharowym w dwóch

grupach. Mecze trwały 2 razy po 12 minut, a rywalizacja
o zwycięstwo była niezwykle
zacięta. Z pierwszej grupy wyszły drużyny LKS Owsiszcze
i LKS Krzyżanowice, natomiast

z drugiej LKS Tworków LKS
i Chałupki.
W meczu o trzecie miejsce
zwyciężył zespół z Krzyżanowic,
pokonując Chałupki 4:2. O najwyższe trofeum walczyły druży-

ny LKS Owsiszcze i LKS Tworków. Mecz zakończył się 3:1 dla
Tworkowa.
Królami strzelców zostało
dwóch zawodników, którzy zdobyli po pięć bramek: Przemy-

Grupa II
 LKS Chałupki – LKS Tworków 2:2
 LKS Bolesław – LKS Chałupki 1:6
 LKS Tworków – LKS Bolesław 9:0
(tb)

Przemysław Szuścik
i Kamil Tlon

LKS Tworków
LKS Chałupki

LKS Owsiszcze

LKS Bolesław

LKS Krzyżanowice

sław Szuścik z LKS Tworków Utracki i dyrektor GZOKSiT Dai Kamil Tlon z LKS Owsiszcze. ria Wieczorek.
Mecze prowadzili sędziowie
Podokręgu Rybnik. Dyplomy, Wyniki meczów
puchary oraz piłki wręczyli wójt grupowych
gminy Krzyżanowice Grzegorz Grupa I
 LKS Zabełków – LKS Krzyżanowice 0:1
 LKS Zabełków – LKS
Owsiszcze 0:2
 LKS Owsiszcze – LKS Krzyżanowice 3:2

LKS Zabełków
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Gminny turniej
GIER I ZABAW

Zabełków » 5 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zabełkowie odbył
się Turniej Gier i Zabaw Gminy Krzyżanowice. W zawodach
wzięło udział 90 dzieci z pięciu
szkół podstawowych: z Zabełkowa, Tworkowa, Bieńkowic, Krzyżanowic i Chałupek.
Rywalizowały dzieci z roczników 2010, 2009 i 2008 – sześcioosobowe zespoły, każdy w swojej
kategorii wiekowej. Uczestnicy
turnieju zmierzyli się w wielu
konkurencjach sprawdzających
sprawność i szybkość. Zawodnicy wzięli udział w sztafecie,
był też bieg z woreczkiem i bieg
z piłką lekarską, rzut woreczkiem do celu, skoki przez skakankę, przewrót na materacu,
rzuty piłką lekarską.

WYNIKI

Rocznik 2010
1. miejsce – SP Bieńkowice
2. miejsce – SP Krzyżanowice
3. miejsce – SP Tworków

4. miejsce – SP Chałupki
5. miejsce – SP Zabełków

Rocznik 2009
1. miejsce – SP Bieńkowice
2. miejsce – SP Zabełków
3. miejsce – SP Krzyżanowice
4. miejsce – SP Tworków
5. miejsce – SP Chałupki
Rocznik 2008
1. miejsce – SP Bieńkowice
2. miejsce – SP Zabełków
3. miejsce – SP Krzyżanowice
4. miejsce – SP Tworków
5. miejsce – SP Chałupki

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. miejsce – SP Bieńkowice
(113,5 pkt)
2. miejsce – SP Zabełków (65 pkt)
3. miejsce – SP Krzyżanowice
(64,5 pkt)
4. miejsce – SP Tworków (39 pkt)
5. miejsce – SP Chałupki (38 pkt)
(tb)

Turniej Tenisa
Stołowego
Roszków » 9 lutego świetlica w Roszkowie zorganizowała I Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Sołtysa. W turnieju
wzięło udział 15 osób dorosłych.
I miejsce zajął Rajmund Bugla,
II miejsce Damian Stępień, III
miejsce Samuel Staś. Puchary
za pierwsze trzy miejsca oraz
pamiątkowe dyplomy wręczał
sołtys Józef Staś.
Zawodnicy, biorący udział
w turnieju, dali z siebie wszystko, zatem przy stołach nie brakowało sportowych emocji.
Dominika Liszka –
kierownik świetlicy
w Roszkowie
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Młodzi piłkarze LKS Tworków
ZDOBYWAJĄ DOŚWIADCZENIE
W sobotę, 9 lutego, drużyna
młodych piłkarzy prowadzona
przez Piotra Muchę walczyła
w dwóch turniejach. Zawodnicy
zostali podzieleni na dwie grupy.
Jedna ekipa pojechała do Rydułtów, gdzie wywalczyła Puchar Burmistrza. Piłkarze rozegrali pięć meczów, pokonując wszystkich rywali. Dodatkowo zdobyli też wyróżnienia
indywidualne: najlepszym zawodnikiem został Armin Krzeschiwo, a najlepszym strzelcem
Kuba Kuhl.

Wyniki turnieju o Puchar
Burmistrza Rydułtów

 LKS Tworków - Czarni Gorzyce 9:0
 LKS Tworków - Dąb Gaszowice 3:0
 LKS Tworków - Odra Centrum Wodzisław Śl 4:0
 LKS Tworków - Naprzód Rydułtowy 3:2
 LKS Tworków - MKS Żory 8:1

Wyniki turnieju o Puchar
Wójta Gminy Świerklany

Faza grupowa
LKS Tworków - AMM Rapid 1:0
LKS Tworków - Naprzód Rydułtowy 1:3
LKS Tworków - RKP Rybnik 1:0
LKS Tworków - Orzeł MoDrugi zespół udał się do kre 5:0
Świerklan, gdzie rywalizował Półfinał
o Puchar Wójta Gminy. OstaLKS Tworków - LKS Mizetecznie drużyna zajęła drugie rów 2:1
Finał
miejsce, po porażce w meczu
finałowym z Naprzodem RyLKS Tworków - Naprzód Rydułtowy.
dułtowy 0:1
Info: LKS Tworków
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Stawowa, Długa, Ogrodowa, Św. Jana, Miarki, Boczna, Gregora, Sportowa, Wypoczynkowa, Słoneczna
05.08.2019 – ULICE: Krzyżanowska, 1 Maja, Piaskowa, Kopernika, Ks. Dzierżona, Główna, Różana, Hanowiec,
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Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7.00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi
W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane następujące odpady:
• zużyty sprzęt RTV i AGD, pralki, lodówki, itp. – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny
• meble, tapczany, meble ogrodowe, okna – prosimy o w miarę możliwości rozbiórkę na mniejsze elementy tych odpadów co przyśpieszy ich zbiórkę,
• urządzenia sanitarne, umywalki, wanny, itp.
• akumulatory.

XII

4; 12!;
2;
7; 21 18 ;
9;16;
25
23; 30

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

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia
gospodarstwa domowego
można przywieźć do PSZOK-u
w Zabełkowie przy ul. Długiej 19

Uwaga! Nastąpiła zmiana dnia zbiórki odpadów zielonych z czwartku na środę.
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Z bibliotecznej
Nasza propozycja zawiera książki, w większości,
z zakresu psychologii. Ale nie jest to psychologia ściśle naukowa. Nie są to książki naładowane terminologią i dziwnymi hasłami. Są to książki psychologiczne o zachowaniu ludzi, emocjach in uczuciach, które
kształtują ludzi.

półki

KATHERINE APPLEGATE – DRZEWO ŻYCZEŃ

Zabawna, głęboka i ciepła historia o inności i tolerancji, opowiedziana z zaskakującej perspektywy. Może drzewa nie umieją żartować, ale bez wątpienia potrafią opowiadać historie. Tę opowiada pewien dwustuletni dąb. Ma na
imię Dąb i jest drzewem życzeń – co roku ludzie ozdabiają go skrawkami papieru, szmatkami, czasem nawet skarpetkami. Każda taka ozdoba to czyjeś
marzenie. Razem ze swoją przyjaciółką wroną Bongo i innymi zwierzętami,
które żyją w jego dziuplach i gałęziach, Dąb czuwa nad okolicą. Mogłoby się
wydawać, że nic już go nie zaskoczy. Ale pewnego dnia do jednego z domów
przy jego ulicy wprowadza się rodzina z zagranicy. Nie wszyscy życzliwie ją
witają. Wkrótce wydarza się coś, co sprawi, że Dąb złamie najważniejszą zasadę wszystkich roślin i zwierząt i… przemówi do ludzi. To opowiadanie w 51 krótkich rozdziałach, które z łatwością można połknąć na raz. Idealne zarówno dla 6-latka, jak i dla dorosłego.

JOLANTA MAĆKOWICZ
– PRZEMOC W WYCHOWANIU RODZINNYM

Występowanie przemocy w rodzinach uczniów, z którym przychodzi pracować nauczycielom, psychologom i pedagogom szkolnym, to problem, jak wypada zbadać przed rozpoczęciem pracy w szkole, przedszkolu czy placówce
opiekuńczej. Autorka w swej książce stara się problem omówić możliwie najszerzej. Omawia na podstawie dostępnej literatury samo pojęcie przemocy
fizycznej oraz zjawiska przyczyny i symptomy, dzięki którym jego występowanie w rodzinie dziecka można dostrzec. Opisuje uwarunkowania występowania przemocy i jej skutki. W swych poszukiwaniach Maćkowicz nie ogranicza
się wyłącznie do problematyki przemocy fizycznej, ale podejmuje również temat znęcania się
psychicznego nad dzieckiem. Maćkowicz stawia sobie za cel wyjaśnienie wszystkich odnalezionych w literaturze niejasności i zapełnienie białych plam. Jej książką jest wstępem do zgłębiania tematyki przemocy rodzinnej i uzupełnieniem wcześniejszych poszukiwań, wskazujących
dalsze kierunki i literaturę, która może okazać się przydatna w pracy badawczej i praktycznej.

KATARZYNA MICHALAK – PISARKA

Historia Ewy, która jest pisarką, mieszkającą za granicą, rozpoczyna się od
przyjęcia propozycji na napisanie autobiografii. W wizji wydawcy, książka ma
pozostawić czytelnikowi nutkę niepewności, czy rzeczywiście ma on do czynienia z przeżyciami autorki, czy może jednak są to wydarzenia wymyślone
i odpowiednio ubarwione. Nasza bohaterka zagłębia się we wspomnieniach
i przelewa na papier trudne historie, pełne nadziei i smutku, toczące się od
dzieciństwa, do jej młodzieńczych lat. Weronika będąca postacią stworzoną,
która prowadzi nas przez poszczególne wydarzenia, od początku nie miała łatwego życia. Wychowywana w domu bez miłości, uciec mogła dopiero
w przyjaźń z chłopcem w okularach, mieszkającym w tej samej kamienicy.
Przyjaźń i miłość przezwycięża ból i strach, ale czy na pewno zawsze wystarcza, aby pokonać
wszystkie przeciwności?

NIE WCHODŹ W MOJĄ CISZĘ
– ALICJA MASŁOWSKA-BURNOS

To dramat psychologiczno-erotyczny z elementem kryminału, w którym
nie brak emocjonalnie naszkicowanych treści. Główną bohaterką jest Maja
- piękna, niezależna i bardzo inteligentna 32-letnia singielka zmagająca się
od lat z problemem pracoholizmu i perfekcjonizmu, co niestety nie do końca
sobie uświadamia. Przewrotny los, który nieoczekiwanie stawia na jej drodze
mężczyznę, przystojnego i charyzmatycznego dewelopera Adama zmusza
bohaterkę do zmiany i analizy własnego samodestrukcyjnego postępowania. Miłość Mai i Adama przeradza się w trudny i bardzo namiętny romans.
Dla Adama bohaterka podejmuje nie łatwą walkę ze swoim destrukcyjnym
nałogiem. W książce nie brakuje również refleksji dotyczących macierzyństwa, strachu przed
nim jako czymś zupełnie nieznanym i niezrozumiałym dla głównej bohaterki. Powieść jest bardzo współczesna i spójna w narracji. Czytelnik w kolejnych rozdziałach książki orientuje się,
iż nie ma do czynienia z klasycznym "love story", tylko książką która niejednokrotnie zachwyci, wywoła silne emocje nie da o sobie zapomnieć i trochę skaleczy w momentach mówiącym
o przejmującej stracie, jaką stanowi tytułowa cisza głównej bohaterki.

Myśl
Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom,
niż zniweczyć uprzedzenie.
Albert Einstein

Uśmiechnij się

Po miłym obiedzie dwie pary wstają od stołu. Kobiety poszły do kuchni, a mężczyźni do
pokoju gościnnego. Jeden mówi do drugiego: Myślę, że to wspaniale, że cały czas mówisz do swojej żony „słoneczko”, „dzióbku”, „cukiereczku”.
Ten na to: Prawdę mówiąc, cztery lata temu zapomniałem, jak ma na imię.

- Dlaczego chce pan kandydować na posła? Proszę spojrzeć co się narobiło w naszym
kraju! Władze pławią się w luksusach, korupcji i nieróbstwie! I chce pan z tym walczyć?
- Nie! Chcę w tym uczestniczyć!

Wybucha pożar. Para wybiega z płonącego budynku. Żona mówi do męża: Wiesz, Marian,
po raz pierwszy od 15 lat wychodzimy gdzieś wspólnie…

Przychodzi baba do lekarza: Panie doktorze jestem gruba i nie mogę schudnąć.
- A brała pani jakieś tabletki na odchudzanie?
- Tak, brałam.
- A ile?
- Ile, ile… aż się najem!!!

- Kochanie co mi kupiłeś na Dzień Kobiet?
- Wyjrzyj przez okno. Widzisz tego czarnego mercedesa?
- Jasne, że widzę!!! RANY!!!
- No to rajstopy w tym kolorze ci kupiłem.

Żona żali się mężowi: Stefan, czemu ja mam ciągle tyle roboty w mieszkaniu?!
- Śpisz w nocy to ci się zbiera!

Drogówka zatrzymuje kierowcę: Dlaczego jest pan pijany?
- Żona urodziła.
- A co to za trup w bagażniku?
- Ojciec dziecka…


JOANNA WERNER – PIES. LEKSYKON WIEDZY

Psy zaadaptowały się niemal do wszystkich środowisk żyją prawie wszędzie
tam gdzie człowiek. Pies jest wierny człowiekowi i szybko się oswaja. Niemniej
poszczególne rasy bywają bardziej lub mniej przystosowane do danego środowiska, bardziej lub mniej przyjazne w stosunku do ludzi lub innych psów
czy też bardziej lub mniej absorbujące w czasie zabiegów pielęgnacyjnych.
Wybierając dla siebie odpowiednią rasę, należy krytycznie ocenić, czy mam
czas i miejsce dla psa? Czy chcę zajmować się jego potrzebami? Czy dysponuję odpowiednimi środkami finansowymi? Dopiero wtedy warto rozważyć
wybór rasy, gdyż wygląd czworonoga nie może stanowić jedynego kryterium.
Prezentowana książka rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże dokonać odpowiedniego wyboru psiego przyjaciela spośród wielkiej liczby uroczych psów rasowych. W tym opracowaniu
znajdziemy nie tylko opis wyglądu poszczególnych ras, ale też dowiemy się o ich charakterze
i kierunku użytkowania, poznamy historię ich powstania oraz zasady pielęgnacji. W celu lepszego zrozumienia opisu rasy zostały wprowadzone do książki informacje o pochodzeniu psa,
jego budowie, zmysłach, emocjach, pielęgnacji, odżywianiu, najczęstszych chorobach, a nawet
o udzielaniu pierwszej pomocy.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
1.801.355,39

zł to kwota unijnego dofinansowania budowy trzech odcinków ścieżek rowerowych

