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Z MODLITWĄ PRZEZ POLA
Bieńkowice » Podtrzymując tradycje ojców i dziadków,
w świąteczny poniedziałek 22 kwietnia, spod kościoła
w Bieńkowicach wyruszyła procesja konna. Z modlitwą
i śpiewem jeźdźcy oraz jadący w bryczkach objechali
pola, przystając przy krzyżach i kapliczkach, aby
modlić się o urodzaj i pomyślność.
Czytaj na stronie 8-9
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Kiermasz Wielkanocny
w Tworkowie
Tworków » Zbliżające się
Święta Wielkanocne i piękna
w tym dniu pogoda sprawiły, że
bardzo wiele osób w niedzielne
popołudnie 14 kwietnia odwiedziło Kiermasz Wielkanocny organizowany corocznie przed świętami przez Gminny Zespół Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki.
Niektórzy, aby tylko obejrzeć,
podpatrzeć i porównać z tym co
doświadczone gospodynie przygotowują na ten Wielki Świąteczny Poranek, inni, aby po prostu
kupić pisankę, kosz wielkanocny, ozdoby, ale przede wszystkim skosztować potraw, również
i tych z innych regionów, bowiem
żyjemy na terenie o wielkiej różnorodności kulturowej.

Swój kunszt kulinarny pokazały koła gospodyń wiejskich z Bieńkowic, Bolesławia, Tworkowa, Nowej Wioski
i Rudyszwałdu. Różnorodność
potraw – zarówno „konkretnych”, jak i słodkich wypieków
– mogła zaspokoić najbardziej
wybrednych smakoszy.
Uwagę zwracały pięknie
udekorowane potrawy i całe
stoły, przy których gospodynie
ubrane w odświętne stroje, zachęcały do degustacji. Za przystępną cenę można było zakupić
to, na co ktoś miał smak. Pośpiech był wskazany, bowiem
amatorów tych kulinarnych
wspaniałości było wielu, przy

stołach panował tłok, a frykasy znikały w mgnieniu oka.
Jak co roku można było także nabyć ozdoby świąteczne wykonanie przez dzieci w świetlicach wiejskich.
Imprezę uatrakcyjnił koncert
Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice pod kierunkiem Krzysztofa Fulneczka. Z orkiestrą zaśpiewał Kamil Klimek. Ponadto wystąpili laureaci Gminnego
Konkursu Gwary Śląskiej.
Wśród gości, którzy przybyli złożyć mieszkańcom gminy

świąteczne życzenia i spróbować wielkanocnych specjałów
byli: senator Adam Gawęda,
starosta Grzegorz Swoboda oraz wójt gminy Grzegorz
Utracki.

Organizowane przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki kiermasze, to
doskonała okazja do zaprezentowania bogatej tradycji i zwyczajów ludowych oraz sposobu

ich kultywowania w naszym regionie. Poza tym to rozrywka
i dobra zabawa, okazja do spotkań towarzyskich i niedzielny
wypoczynek dla całych rodzin.
(tb)
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Europejski Kongres Samorządów
Kraków » Wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki
uczestniczył w V Europejskim
Kongresie Samorządów, który
odbył się w Krakowie w dniach
8-9 kwietnia 2019 r. Wzięło w nim
udział około 2 tys. uczestników
z niemal 40 krajów świata. Podczas Kongresu miało miejsce
blisko 80 wydarzeń – bloków
programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów – w ramach ścieżek tematycznych: Finanse, Społeczeństwo, Innowacje, Gospodarka, Środowisko,
Dobre praktyki oraz Zdrowie.
Jak co roku jeden z najważniejszych punktów programu stanowiła gala wręczenia nagród
w konkursie na najlepszych samorządowców.
Podczas V Europejskiego
Kongresu Samorządów poruszano m.in. tematy: „Finanso-

wanie współpracy transgranicznej – instrumenty i możliwości”, „Strategia zarządzania
finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego”, „Współczesny samorząd – zadania i wy-

zwania”, „Jakie są szanse na
skuteczną walkę z zanieczyszczeniem powietrza?”, „Monitorowanie i zarządzanie lokalną
polityką środowiskową w obszarze gospodarki wodno-ścieko-

Inwestycje, modernizacje, remonty
ŚCIEŻKA ROWEROWA W TWORKOWIE
Zakończyły się prace związane z zadaniem p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej Tworków ul. Odrzańska w ramach
projektu Szlak Górnej Odry
– zielone ścieżki pogranicza”.
Ścieżka ma długość 454 m
i szerokość 3,5 m o nawierzchni
bitumicznej z nową podbudową.
Koszt budowy ścieżki wynosi 384.070,67 zł. Dofinansowanie zadania w ramach programu INTERREG VA wynosi
268.818,13 zł.

wej”, „Inwestycje w drogi impulsem rozwoju gmin i powiatów”,
„Regionalizm w dobie globalizacji”, „Profilaktyka zdrowotna –
ile odpowiedzialności państwa,
ile samorządu”, „Siła mieszkańców siłą samorządu – rola
i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego”, „Instytucje kultury a samorząd lokalny – współpraca na rzecz mieszkańców”,
„Projekty transgraniczne jako
sposób ożywienia współpracy
społecznej i gospodarczej”.
Organizatorem V Europejskiego Kongresu Samorządów
była Fundacja Instytut Studiów
Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy) oraz Partner wydarzenia –
Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego.
(tb)

SILESIANKA

W dniu 03.04.2019 na sali konferencyjnej budynku świetlicy
i remizy OSP w Rudyszwałdzie
odbyło się spotkanie dot. projektu "Silesianka - realizacja szlaku wież i platform w Euroregionie Silesia". W spotkaniu brali
udział przedstawiciele czeskich
i polskich gmin, zainteresowanych budową wież lub platform
widokowych, oraz już posiadających tego typu obiekty, a zainteresowanych ich zintegrowaną
i wspólną promocją. Spotkanie
prowadzili przedstawiciele Euroregionu Silesia, z dyrektorami polskiej i czeskiej części tej
instytucji na czele. Współprowadzącym obrady był również
wójt Grzegorz Utracki, którego
zaproszenie do udziału w konferencji oraz wybór gminy Krzyżanowice, jako miejsca jej realizacji, wynikał z dużego zaangażowania naszej gminy w rozwój
turystyki w Euroregionie Silesia

- dotyczy to zwłaszcza kontekstu
wybudowanej na Meandrach
rzeki Odry wieży widokowej
oraz planowanej do udostępnienia w tym roku platformy
widokowej w runiach zamku
w Tworkowie. Po zakończonej
dyskusji, uczestnicy konferencji udali się na wieżę widokową na Meandrach rzeki Odry,
aby zapoznać się z przykładem
realizacji tego typu inwestycji było to okazją do zaczerpnięcia
dobrych praktyk oraz pozyskania doświadczeń. Gmina Krzyżanowice budowę wieży ukończyła w 2017 roku, pozyskując
dofinansowanie na jej budowę
w wysokości ponad 700.000,00
PLN, co stanowiło 85% kosztów realizacji tej cieszącej się
ogromnym zainteresowaniem
turystów i mieszkańców, inwestycji.
Referat funduszy
zewnętrznych i promocji

PLAC ZABAW W BOLESŁAWIU
Zakończono realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bolesławiu”. W ramach zadania
dostarczony został zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami.
Koszt inwestycji: 25.000,00 zł.
Zadanie realizowane było
w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa
Bolesław na 2019 rok.

REMONT KUCHNI W KGW ZABEŁKÓW
Trwa procedura odbiorowa zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń KGW
w świetlicy w Zabełkowie”. W ramach inwestycji wykonane zostało jedno duże pomieszczenie
kuchni i dodatkowy magazynek wraz z robotami wykończeniowymi: płytkowaniem, tynkowaniem,
malowaniem ścian. Wyremontowany został istniejący magazynek oraz zamontowane zostały również nowe drzwi wewnętrzne oraz okna.
Koszt inwestycji: 70.000,03 zł.

REMONT ŚWIETLICY W NOWEJ WIOSCE

CHODNIK W BIEŃKOWICACH
Zakończyły się prace związane z „Przebudową chodnika
przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach – etap IV”. W ramach
inwestycji przebudowano chodnik długości 177 m i 1,2 m szerokości, o nawierzchni z kostki brukowej. Koszt inwestycji:
40.306,34 zł.
Zadanie realizowane jest
w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa
Bieńkowice na 2019 rok.

Kończą się prace związane z realizacją zadania pn. „Remont w świetlicy wiejskiej w Nowej
Wiosce”. Zakres robót: montaż sufitu z płyt karton gips wraz z malowaniem sufitu, malowanie
ścian, remont instalacji elektrycznej, wymiana parapetów, wykonanie zabudowy kuchennej i okapu. Koszt inwestycji: 17.823,41 zł.
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa Nowa Wioska na 2019 rok.

MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAŁACU W CHAŁUPKACH
W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku pałacu w Chałupkach”. Zakres prac: wymiana kotłów z węglowych na gazowe, instalacji kotłowni gazowej i centralnego ogrzewania oraz budowa zewnętrznej instalacji gazowej.
Koszt inwestycji: 142.306,62 zł.
Dofinansowanie: Pożyczka z WFOŚiGW 90 % tj. 128.0759,96 zł – umarzana w 45% po dwóch latach spłaty. Wkład własny Gminy: 10% tj. 14.230,66 zł.

REMONT POMIESZCZEŃ KGW W ROSZKOWIE
W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Remont pomieszczeń KGW w Roszkowie”.
Zakres robót: remont kuchni, malowanie ścian i kafelkowanie pomieszczenia gospodarczego,wykonanie szafy na sprzęt kuchenny.
Koszt inwestycji: 16.459,72 zł.
Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa Roszków na 2019 rok.
Info: Referat GP
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STAN DRÓG NA TERENIE
GMINY KRZYŻANOWICE
Sesja Rady Gminy

Działalność w zakresie zapewnienia mieszkańcom odpowiednich i bezpiecznych szlaków komunikacyjnych jest jednym z priorytetów działalności
władz samorządowych. Dobra
infrastruktura drogowa wpływa
pozytywnie na bezpieczeństwo
i na komfort życia mieszkańców
gminy, i szerzej na wszystkich
użytkowników dróg, bo nie tylko mieszkańcy gminy po nich
się poruszają.
Na ostatniej sesji radni debatowali nad stanem i potrzebami
remontowymi dróg na terenie
gminy Krzyżanowice. Do tematu wprowadził zastępca wójta
Wolfgang Kroczek.

INFRASTRUKTURA
DROGOWA

Przez obszar gminy Krzyżanowice przebiegają dwie drogi krajowe – nr 45 i 78, prowadzące do przejścia granicznego
Chałupki – Bogumin, o łącznej
długości 20,8 km, będące w zarządzaniu i utrzymaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Ponadto na terenie gminy
znajdują się drogi wojewódzkie (917 i 936) o długości około 2 km. Zarządcą jest Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dróg powiatowych jest
8, a ich łączna długość wynosi
21,3 km. Zarządzanie nimi i ich
utrzymanie należy do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Pozostałe drogi należą do
kategorii dróg gminnych. Ich
łączna długość wynosi około
84,3 km. Większość z nich ma
nawierzchnię utwardzoną masą asfaltową lub betonową. Poza tym teren gminy to ponad
90-kilometrowa sieć dróg transportu rolnego.

DROGI KRAJOWE

Droga nr 78, dzięki wybudowanej w latach 90. XX wieku obwodnicy, omija sołectwa Chałupki i Zabełków. Nawierzchnia bardzo dobra i nie
nastręcza praktycznie żadnych
problemów.
Inna sytuacja jest w przypadku DK 45. Jest to główny
szkielet układu komunikacyjnego gminy Krzyżanowice – od
Bieńkowic do Chałupek. W niektórych sołectwach przebiega
przez centrum miejscowości.
Brak odpowiednich obwodnic
oraz wzrastające z roku na rok
natężenie ruchu, w tym samochodów ciężarowych, zagraża
bezpieczeństwu mieszkańców.
Władze gminy od lat podejmują wiele działań mających na
celu poprawę bezpieczeństwa
na tej drodze. Liczne rozmowy
z Generalną Dyrekcją przynoszą efekty i co roku prowadzone są prace na DK 45. Należy
tu wspomnieć o sukcesywnych
remontach i budowie kolejnych
odcinków chodników w Bieńkowicach, Tworkowie (ul. Nowa), Roszkowie, Zabełkowie
i Krzyżanowicach. Odcinkami
modernizowana jest nawierzchni na całej długości przebiegu
drogi w gminie. Przebudowano skrzyżowanie w Tworkowie
przy ul. Bolesławskiej. Remontuje się przepusty i wymienia
przy nich balustrady, montuje
bariery energochłonne.
Uzyskano też zapewnienie
o wyznaczeniu bezpiecznego
przejścia dla pieszych w rejonie
baru Arnold w Rudyszwałd/Zabełków oraz przejścia w rejonie
Hanowca i ul. Nowej w Tworkowie, a także zapewnienie budowy chodnika w Tworkowie do
skrzyżowania z ul. Bolesławską
i ścieżek pieszo-rowerowych

oraz odpowiedniego oznakowania świetlnego w rejonie istniejących już przejść dla pieszych.
W ostatnich dniach pracownicy gminy uczestniczyli w pracach terenowych mających na
celu uzgodnienie kolejnych robót
przy DK 45: ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Dzierżonia w Tworkowie oraz chodnika na końcu ul.
Raciborskiej w Roszkowie.
Udało się również skłonić
Generalną Dyrekcję do wykonania dokumentacji projektowej
na modernizację nawierzchni,
w sumie najgorszego odcinka
tej drogi w gminie, czyli odcinka od Roszkowa do DK 78. Przy
okazji gmina monituje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na
tym odcinku.

DROGA WOJEWÓDZKA

Kompleksowy remont drogi wojewódzkiej DW 936 (ul.
Kolejowa w Krzyżanowicach)
wraz z przebudową chodnika
przeprowadzono pod koniec
2016 roku. Udało się to zrealizować po kilku latach intensywnych starań i zabiegów oraz
spotkań i rozmów wójta gminy Krzyżanowice w Urzędzie
Marszałkowskim i Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Przebudowano odcinek
od skrzyżowania do przejazdu
kolejowego. Został zdjęty również fragment, który 10 lat temu
był już wyremontowany. Dzisiaj
cały odcinek drogi ma wysoki
standard, korzystają z niego
również mieszkańcy powiatu
wodzisławskiego, jadący w kierunku Raciborza.
Przy tej ruchliwej drodze, na
skrzyżowaniu z DK 45, znajduje
się zabytkowy budynek bramny
pałacu Lichnowskich. Gmina
wnioskuje, by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wybrano sołtysów
W dniach od 28 marca do
11 kwietnia we wszystkich sołectwach gminy Krzyżanowice odbywały się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów. Zmiany
na tym stanowisku nastąpiły
w Chałupkach, gdzie sołtysem
została Izabela Topa, w Nowej
Wiosce sołtysem został Hubert
Oczadły oraz w Rudyszwałdzie
sołtysem została Urszula Błaszczok.
W pozostałych miejscowościach naszej gminy mieszkańcy zagłosowali na dotychczasowych sołtysów. Przypominamy,
kto pełni tę funkcję w poszczególnych sołectwach oraz podajemy składy rad sołecki.

3. Janusz Karpisch
4. Walter Witeczek
5. Sebastian Rode
6. Franciszek Sztuka
7. Roman Cwik
8. Adrian Popela
9. Szymon Kura
10. Szymon Piechaczek

Bieńkowice:

Chałupki:

Sołtys: Romana Herber
Rada sołecka:
1. Krystyna Galda
2. Piotr Karpisz

Bolesław:

Sołtys: Bertolda Fichna
Rada sołecka:
1. Stefan Fichna
2. Renata Fichna
3. Krystyna Maisik
4. Janina Frenzel
5. Marcin Modlich
6. Michał Zając
7. Krystyna Obruśnik
8. Barbara Szymczyna
Sołtys: Izabela Topa.
Rada sołecka:
1. Bronisław Bakaj
2. Krystian Kokot

3. Alicja Kokot
4. Maria Kiszka
5. Zdzisław Ciapka
6. Jan Stańco
7. Ewa Widera
8. Barbara Tomczyk
9. Alojzy Głombica
10. Kazimierz Skoczylas

Krzyżanowice:

Sołtys: Huberta Fichna
Rada sołecka:
1. Agnieszka Tomas
2. Edyta Fichna
3. Anna Organiściak
4. Katarzyna Koczy
5. Krzysztof Kolorz
6. Alfred Fichna
7. Rafał Pajkert
8. Piotr Klon
9. Monika Frysztak
10. 1Bernard Skiba

Nowa Wioska:

Sołtys: Hubert Oczadły
Rada sołecka:

odsunęła od bramy skrzyżowanie z ul. Kolejową na bezpieczną
odległość od zabytku, który z powodu ruchu ciężkich pojazdów
może popaść w ruinę.

dowę dróg transportu rolnego
i ścieżek rowerowych. Gmina
sukcesywnie pozyskuje środki z programu usuwania klęsk
żywiołowych.
Są przygotowane projekty
modernizacji dróg oczekująDROGI POWIATOWE
Każda z dróg powiatowych, ce na odpowiednie programy,
w mniejszym lub większym z których będzie można je dostopniu, wymaga remontu. Gmi- finansować, co na bieżąco jest
na Krzyżanowice finansuje re- sprawdzane.
monty dróg i budowę chodników
razem ze starostwem powiato- DROGI TRANSPORTU
wym w systemie 50/50 procent. ROLNEGO
W tym roku rozpoczną się
Teren gminy Krzyżanowice
prace związane z moderniza- to ponad 90-kilometrowa sieć
cją drogi powiatowej w Ru- dróg transportu rolnego. Na
dyszwałdzie, częściowo jest to ich budowę i modernizację sadroga międzynarodowa. Tu dro- morząd pozyskuje środki FOga powiatowa stanowi szkielet GR. Drogi te pełnią funkcję bezkomunikacyjny – droga wjazdo- piecznego dojazdu rolników do
wa i wyjazdowa przebiegająca pól i jednocześnie funkcję turyprzez całą wieś. Od trzech lat styczno-rekreacyjną, ponieważ
gmina posiada dokumentację stanowią element szeroko roz(wykonaną z własnych środ- budowanych tras rowerowych
ków) na remont kapitalny i bu- przebiegających przez gminę.
dowę chodników. Modernizacja
Jedną z ważniejszych inwebędzie realizowana wspólnie stycji, zrealizowana pod koniec
z Szylerzowicami.
ubiegłego roku, była moderniPonadto gmina wspólnie ze zacja drugiego odcinka drogi
starostwem przygotowała wnio- transportu rolnego Rudyszwałsek, aby pozyskać środki z FO- d-Roszków. Obecnie rolnicy moGR na remont ul. Bojanowskiej gą już korzystać ze skrótu pow Bieńkowicach. Obecnie cze- między tymi miejscowościami
kamy na pozytywną opinię wo- z ominięciem drogi krajowej
jewody.
nr 45. Zadanie zostało dofinanPoza tym gmina monituje po- sowane z Funduszu Ochrony
zostałe drogi powiatowe: Twor- Gruntów Rolnych Urzędu Marków – Krzanowice przez Bole- szałkowskiego w Katowicach
sław, ulicę Dworcową w Tworko- w kwocie 247 500,00 zł. Koszt całwie, drogę Tworków – Hanowiec kowity zadania to 746 500,00 zł.
czy z Krzyżanowic do Owsiszcz.
Samorząd nie zapomina też POSUMOWANIE
o chodnikach i w 2019 roku przeAnalizując infrastrukturę
znaczył na ten cel kolejne 100 tys zł. drogową w gminie Krzyżanowice, zastępca wójta Wolfgang
DROGI GMINNE
Kroczek stwierdził, że w ostatWiększość dróg gminnych nich latach stan dróg gminnych
została już utwardzona. Do znacznie się poprawił, i choć
utwardzenia zostało kilkanaście czekają nas jeszcze remonty
odcinków o różnej długości, od i wiele inwestycji, to możemy
30 m do 400 m, co sukcesywnie wysoko ocenić zarówno stan
będzie realizowane.
dróg jak i bezpieczeństwo. ZaWiele inwestycji na dro- pewnił, że samorząd nadal bęgach gminnych zostało wyko- dzie realizować plany i działania
nanych ze środków zewnętrz- mające na celu poprawę jakości
nych, z funduszu ochrony grun- życia mieszkańców poprzez zatów rolnych, programów RPO, pewnianie przede wszystkim
przy okazji polsko-czeskich pro- bezpiecznych, ale również wyjektów transgranicznych. Z tych godnych i ładnych dróg.
(tb)
programów finansowano bu1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brygida Karnówka
Katarzyna Staniczek
Andrzej Juraszek
Michał Krzykała
Janusz Skiba
Dariusz Liszka

Owsiszcze:

Sołtys: Piotr Minkina
Rada sołecka:
1. Urszula Fas
2. Stefan Fiegler
3. Ernest Kaszny
4. Stanisław Wolek
5. Marek Sbeczka
6. Bogdan Pientka

Roszków:

Sołtys: Józef Staś
Rada sołecka:
1. Aleksandra Stępień
2. Mirela Bugdol
3. Antoni Stasz
4. Józef Farana
5. Bernard Gajda
6. Dominika Liszka
7. Beata Górka

Rudyszwałd:

Sołtys: Urszula Błaszczok
Rada sołecka:
1. Bernard Głowacz
2. Beata Płaczek
3. Gabriel Smołka

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marcela Simmert
Rafał Kolar
Róża Smołka
Urszula Swientek
Paweł Nawrat
Kornelia Szczeponek

28 marca
W Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZLA
w Krzyżanowicach zatwierdzające
sprawozdanie finansowe zakładu
za 2018 rok.
29-30 marca
Wójt gminy Krzyżanowice, sekretarz
gminy oraz dyrektorzy przedszkoli
z terenu gminy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym ochrony danych
osobowych (RODO).
1 kwietnia
W Raciborzu odbyło się spotkanie
informacyjne dotyczące pozyskania środków w konkursie inicjatyw
sołeckich. W spotkaniu uczestniczyli wójt Grzegorz Utracki oraz część
sołtysów naszej gminy.
2 kwietnia
Sekretarz gminy Małgorzata Krzemien uczestniczyła w konferencji
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Przyjazny Dom. Konferencja odbyła się na
Zamku Piastowskim w Raciborzu.
3 kwietnia
W sali konferencyjnej świetlicy
w Rudyszwałdzie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji szlaku
wież i platform w Euroregionie Silesia. W spotkaniu brali udział przedstawiciele czeskich i polskich gmin
i przedstawiciele Euroregionu Silesia.
Po konferencji uczestnicy udali się
na wieżę widokową na Meandrach
rzeki Odry.
4 kwietnia
Wójt gminy uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregionu Silesia. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach.
6 kwietnia
Wójt gminy Krzyżanowice towarzyszył gospodyniom z KGW Roszków
podczas powiatowego konkursu potraw wielkanocnych w Pietrowicach
Wielkich.
8-9 kwietnia
Wójt Grzegorz Utracki uczestniczył
V Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Krakowie.
10 kwietnia
Wójt gminy Krzyżanowice uczestniczył w kolejnym Konwencie samorządowym powiatu raciborskiego.
15 kwietnia
Wójt gminy Krzyżanowice, zastępca wójta i przewodniczący stałych
komisji rady gminy podczas wyjazdowego spotkania zapoznali się
gospodarką wodno-ściekową oraz
funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków typu Biopax, którą zastosowano
w gminie Łagów.

Tworków:

Sołtys: Bulenda
Rada sołecka:
1. Jolanta Friedek
2. Danuta Suchanek
3. Gertruda Krzykała
4. Joachim Łopocz
5. Adrian Kupka
6. Grzegorz Kalisz
7. Krzysztof Stanienda
8. Marian Bartosz
9. Łukasz Staniczek
10. Paweł Friedek

17 kwietnia
Wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki uczestniczył w spotkaniu
Sdružení Obcí Hlučínska na zamku
w Krawarzu. Tematem spotkania była współpraca transgraniczna, dobre
przykłady realizacji projektów transgranicznych oraz pozytywne efekty
współpracy.
W dniach od 28 marca do 11 kwietnia we wszystkich sołectwach gminy Krzyżanowice odbywały się zebrania wiejskie, których tematem
była realizacja zaplanowanych
zadań społeczno-gospodarczych
w 2019 roku oraz wybór nowych
sołtysów i rad sołeckich.

Zabełków:

Pana Mariana Studnic
1. Piotr Rybarz
2. Ryszard Kupka
3. Andrzej Solich
4. Krzysztof Baszczak
5. Maria Lazar
6. Bożena Skrzyszowska
7. Andrzej Biczysko
8. Andrzej Mrozek
9. Anna Pompa
10. Adrian Szulik

KRÓTKO

22 - 24 kwietnia
Wizyta delegacji partnerskiej gminy
Aschach ad. Donau z Austrii w naszej gminie.
(tb)
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WYSTAWA WIELKANOCNA

„Ei, Ei, Ostern”
Aschach » Na zaproszenie
partnerskiej gminy Aschach an
der Donau oraz Dr. Elisabeth
Dienstl do Austrii udała się delegacja gminy Krzyżanowice,
gdzie wzięliśmy udział w wystawie wielkanocnych ozdób
w miejscowym zamku. 35 wystawców z Austrii, Niemiec,
Czech, Słowacji, Wegier i Polski prezentowało ozdoby wielkanocne - stroiki, wydmuszki,
kroszonki, tradycyjne palmy....
Gminę Krzyżanowice reprezentowały Magdalena Kramarczyk – kierownik świetlicy
w Bieńkowicach oraz Weronika Krupa – mieszkanka Krzyżanowic. Obie zaprezentowały
własnoręcznie wykonane tradycyjne i nowoczesne ozdoby wielkanocne. Dużą popularnością
cieszyły się tradycyjne śląskie
ręcznie „szkrobane” kroszonki.
Podczas pobytu w Aschach
wójt gminy Krzyżanowice oraz
Patrycja Błaszczok – pracownik urzędu gminy – rozmawiali
z przedstawicielami gminy Aschach o planach realizacji współpracy partnerskiej obu gmin.
(PB)

Bieńkowice » Zderzenie
dwóch pojazdów, pięć osób poszkodowanych, pożar rozprzestrzeniający się na fermę drobiu – to scenariusz strażackich
ćwiczeń, które rozpoczęły się
w piątkowy poranek 12 kwietnia
w Bieńkowicach. Miejsce koncentracji znajdowało się przy
bieńkowickiej remizie. Stąd zastępy kierowane były na miejsce akcji.
Zadanie strażaków polegało
na zabezpieczeniu miejsca wypadku, wydostaniu osób poszkodowanych, które zostały uwięzione w pojazdach, udzieleniu
im pierwszej pomocy, a także
gaszeniu pożaru fermy drobiu
oraz udzieleniu pomocy kolejnym osobom poszkodowanym.
Do ugaszenia pożaru konieczna
była budowa długiej na półtora
kilometra linii czerpania wody.

Młodzież zapobiega pożarom
Krzyżanowice » Dużą wiedzą o działaniach przeciwpożarowych musieli wykazać się
uczestnicy gminnych eliminacji
ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu przystąpiło
13. uczniów ze szkół podstawowych i 2. z gimnazjów. Eliminacje gminne odbyły się 4 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach.
W 2011 roku Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych straży Pożarnych w Krzyżanowicach podjął uchwałę
w sprawie nadania nazwy elimi-

Wypadek i pożar fermy drobiu
– spokojnie to tylko ćwiczenia!

nacjom gminnym OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” imienia asp. sztab. Gerarda Wranika
– w uznaniu zasług w wychowaniu młodzieży strażackiej oraz
w celu podtrzymania pamięci
o zasłużonym działaczu pożarnictwa.
Uczniowie rywalizowali
w dwóch grupach wiekowych –
szkoły podstawowe i gimnazja
– rozwiązując test składający się
z 30 pytań.
Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie: bryg. Andrzej
Charuk i aspirant Marek Wranik
– z Komendy Powiatowej PSP

w Raciborzu oraz komendant
gminny Krystian Jobczyk i prezes zarządu gminnego ZOSP
RP Walter Bożek. W roli obserwatorów uczestniczyli inspektor
ds. obrony cywilnej Maksymilian Lamczyk oraz opiekunowie
z poszczególnych szkół.

Końcowa klasyfikacja

Szkoły podstawowe
1. Grzegorz Wojtek – SP Tworków
2. Laura Grzegorczyk – SP
Krzyżanowice
3. Magdalena Pszenica – SP
Krzyżanowice

Gimnazja
1. Robert Karpisch – SP Bieńkowice
2. Tomasz Somerla – SP Tworków
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, natomiast zwycięzcy nagrody książkowe ufundowane przez wójta
gminy Krzyżanowice.
5 kwietnia w KP PSP w Raciborzu odbyły się powiatowe
eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Gminę Krzyżanowice reprezentowali: Grzegorz Wojtek z Tworkowa, który zajął w kategorii
uczniów szkół podstawowych
I miejsce, Robert Karpisch z
Bieńkowic w kategorii gimnazja
zajął II miejsce, Monika Zrostek
z Krzyżanowic w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych zajęła III
miejsce.
Zdobywca I miejsca Grzegorz Wojtek będzie reprezentował gminę Krzyżanowice i
powiat raciborski 27 kwietnia
podczas eliminacji wojewódzkich w Kłobucku.
(tb)

W ćwiczeniach brało udział
dwadzieścia jednostek OSP
z powiatu raciborskiego funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tym dwie jednostki
z gminy Krzyżanowice należące

do KSRG – Tworków i Krzyżanowice. Strażacy-ochotnicy ćwiczyli pod okiem zawodowców
z Powiatowej Komendy PSP
w Raciborzu.
(żr.: PSP Racibórz)
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DIAMENTOWE GODY
Jubileusz 60-lecia zawarcia
związku małżeńskiego świętowali
państwo Adelajda i Józef Krzykała z Tworkowa. 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 w miłości i poszanowaniu, zdrowia i pogody ducha,
w imieniu swoim oraz wszystkich
mieszkańców gminy, gratulując
małżonkom tak długiego i zgodnego pożycia.

Najserdeczniejsze życzenia Festyn przy Zamku
Swoje 90. urodziny 9 kwietnia br. obchodziła w gronie najbliższych pani Gertruda Krupa
z Krzyżanowic. Urodzinową wizytę złożyli jubilatce zastępca
wójta gminy Krzyżanowice Wolfgang Kroczek i zastępca kierownika USC Dorota Dwulecki.
Wręczając bukiet kwiatów i kosz
z upominkami, życzyli w imieniu
własnym i lokalnej społeczności:
szczęścia, zdrowia, pomyślności
oraz kolejnych tak pięknych jubileuszy.

OGŁOSZENIE

W dniu 18 maja 2019 roku
od godziny 13.00 w parku przy
Zamku w Chałupkach, ul. Bogumińska 30, odbędzie się Festyn
Organizacji Społecznych. W czasie tego wydarzenia organizacje społeczne z terenu naszej
gminy oraz powiatu wodzisławskiego, gminy Silherovice oraz

Ostravskiej Rady Dzieci i Młodzieży - RADAMOK, prezentować będą swoje zainteresowania oraz przedmiot działalności.
Festyn będzie wspaniała okazją
do zapoznana się z pasjami ludzi naszego pogranicza. Całości
wydarzenia towarzyszyć będą
występy artystyczne.

Zadanie realizowane w ramach projektu nr CZ.11.4.120/
0.0/0.0/16_013/0001605 pt. „Ludzie i kultura pogranicza czeskopolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
RP w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie
Interreg V-A Republika Czeska
– Polska.
Referat funduszy
zewnętrznych i promocji

OGŁOSZENIE

Gmina Krzyżanowice
zaprasza na

Festyn przy zamku

w Chałupkach

14.00
15.00-18.00
14.15-15.30
16.00-17.30
18.00
od 19.00

Rozpoczęcie festynu
Bezpłatne animacje dla dzieci
Występy laureatów
Przeglądu Młodych Talentów
Występ Orkiestry Dętej
Gminy Krzyżanowice
Występ Kapeli Góralskiej „Zbóje”
Zabawa taneczna z DJ’em Adamem

Jarmark
na granicy

18.05.2019 r.
sobota

Podczas festynu:
• pokaz średniowiecznych sztuk
walki oraz rynsztunku rycerskiego
• możliwość zobaczenia z bliska
zabytkowego samochodu
• prezentacja organizacji
pozarządowych z naszej gminy
oraz Partnerów z Polski i Czech

18-19.05.2019 r.
sobota - niedziela

Miejsce: stare przejście graniczne Chałupki – Bohumin
Organizator nie pobiera opłat od wystawców
Teren wystawowy zostanie udostępniony od godziny 5:00 w sobotę
Zapraszamy z własnym stolikiem
Informacje dostępne na: www.krzyzanowice.pl, www.facebook.com/GminaKrzyzanowice
oraz w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach (ul. Główna 5), pod numerem telefonu 32 419 40 50 w. 131
Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001605 „Ludzie i kultura pogranicza czesko- polskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP
w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
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Z MODLITWĄ

przez pola po urodzaj i plony
Pomimo wielu zawirowań
politycznych i różnych warunków pogodowych mieszkańcy
Bieńkowic starają się podtrzymać tę tradycje i jej religijny
charakter. Ten piękny zwyczaj
przyciąga tłumy oglądających,
a i koni biorących udział w procesji jest z roku na rok coraz
więcej. W tegorocznej procesji
można było podziwiać 94 konie
w zaprzęgach oraz dosiadanych
przez jeźdźców i amazonki z naszej gminy, sąsiednich miejscowości powiatów raciborskiego i
wodzisławskiego oraz z Czech.
Ksiądz Franciszek Pawlar
tak opisywał bieńkowicki objazd pól: „Pod kościołem, wedle z góry obowiązującego zwyczaju, następuje ustawianie się
parami według odpowiedniego

porządku. Na pierwszym miejscu otwierają procesję pełni
sił młodzieńcy w dobrane pary koni tak pod względem maści, szybkości, wzrostu, a nawet
charakteru koni. (...) Za nimi
nieraz ich ojcowie albo bracia
na koniach. Każdy gospodarz
czuje się w obowiązku wziąć
udział w tradycyjnej procesji, by
reprezentować przed Bogiem i
społeczeństwem swą z dziada
pradziada ojcowiznę”.
Tak więc i w tym roku, aby
zachować tradycję i ustalony przed latami porządek, na
pierwszym miejscu jechali
jeźdźcy z krzyżem opasanym
stułą, następnie wóz z gospodarzami, pozostali jechali parami lub trójkami. W bryczkach
m.in: biskup pomocniczy die-

cezji opolskiej Rudolf Pierskała, ksiądz proboszcz Krystian
Giemza, senator Adam Gawęda, posłanka Izabela Kloc, starosta Grzegorz Swoboda, sołtys
Roman Herber, przewodniczący rady Gminy Brunon Chrzibek oraz wójt gminy Grzegorz
Utracki i zastępca wójta Wolfgang Kroczek. W tym roku
w procesji uczestniczyła austriacka delegacja z partnerskiej gminy Aschach an der Donau z wiceburmistrzem Christophem Heiderem. Do granic
wsi procesję odprowadziła orkiestra dęta.
Z modlitwą i śpiewem jeźdźcy oraz jadący w bryczkach objechali pola, przystając przy
krzyżach i kapliczkach, aby modlić się o urodzaj i pomyślność.

Wracając z objazdu pól na
rogatkach wsi odbywa się gonitwa, w której jeźdźcy dwójkami
lub trójkami, pośród ogromnego
aplauzu licznie zgromadzonych
widzów, starają się udowodnić
kto jest lepszym jeźdźcem i czyj
wierzchowiec jest szybszy. Zdarzyło się również, że wierzchowce pogalopowały do mety bez
jeźdźców – na szczęście nikomu nic się nie stało, a strażacy sprawnie złapali rozbrykane rumaki.
Po gonitwie jeźdźcy, wszyscy
uczestnicy procesji i mieszkańcy Bieńkowic udali się na nabożeństwo do kościoła.

Kiedy po procesji i wyścigach zmęczone rumaki odpoczywały w swoich
stajniach, jeźdźcy podążyli na poczęstunek do
restauracji Rege. Tam
też wójt gminy oraz sołtys dziękowali uczestnikom procesji i
wręczyli wszystkim pamiątkowe statuetki. Specjalne wyróżnienie w postaci pucharu otrzymał Zygfryd Socha – najwierniejszy uczestnik Wielkanocnej
Procesji Konnej w Bieńkowicach. Pucharem został też wyróżniony najmłodszy uczestnik
procesji, 9-letni Łukasz Mnich
z Godowa, jadący na kucyku

szetlandzkim
o imieniu Orzech.
W trakcie procesji i podczas
wyścigów nad porządkiem i bezpieczeństwem jeźdźców oraz
widzów czuwali strażacy z miejscowej jednostki OSP. Organizacja i oprawa uroczystości jest
zasługą Rady Sołeckiej wsi
Bieńkowice, której przewodzi
sołtys Roman Herber.
(tb)
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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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NAJWAŻNIEJSZA OSOBA

na tle historycznym wsi Bieńkowice

Ks. Dziekan Franciszek Pawlar
Gdyby nie zapiski, szkice
i zdjęcia ks. Franciszka Pawlara odtworzenie historii Bieńkowic byłoby niemożliwe. Trudno nie zaciekawić się postacią,
która posługę kapłańską łączyła
z pasją archeologa entuzjasty,
kolekcjonera i poligloty.
Ksiądz dziekan Franciszek
Pawlar – najbardziej ceniona i lubiana postać Bieńkowic. Całą historię naszej wioski zawdzięczamy jemu i jego pracy na rzecz
gromadzenia zapisków i pamiątek. Jest synem rolnika Ignatza
i Hedwig Pawlar. Mieszkali
w Bieńkowicach przy obecnej
ulicy Pomnikowej 21. Po ukończeniu szkoły podstawowej ich
syn Franciszek uczęszczał do
gimnazjum w Raciborzu, a następnie podjął studia teologiczne
we Wrocławiu (1930). Ostatni semestr kończył już w austriackim
Innsbrucku (1932). Święcenia
kapłańskie przyjął 27 stycznia
1935 roku z rąk samego kardynała Adolfa Bertrama.
Tego samego roku zgłosił się
na ochotnika do pracy we Francji, gdzie przez półtora roku pracował jako wikary w parafii Notre Dame w St. Alban koło LoyOGŁOSZENIE

onu. W sierpniu 1936 roku kardynał powołał go na wikarego
w parafii św. Józefa w Zabrzu.
Niedaleko Zabrza w Pławniowicach znajdowała się siedziba hrabiostwa von Ballestrem,
z których inicjatyw powstała nowa parafia. W 1938 roku ks. Pawlar pełnił tam funkcję kapelana
zamkowego oraz nauczał języka
polskiego, a później został proboszczem. Tam też zaczęły się
dla niego trudne czasy. W ciągu
dwóch lat (1937-1939) był pięciokrotnie przesłuchiwany na policji. Został aresztowany na czas
od 6 do 24 lutego i prawdopodobnie tylko dzięki protekcji księcia
zamku w Pławniowicach oraz po
zapłaceniu kaucji w wysokości
1000 marek odzyskał wolność.
Jednak nie był to koniec problemów. 15 września 1939 roku
skazano go na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za krytykowanie NSDAP oraz prowokowanie rozruchów antyniemieckich.
Od 1946 roku przebywał w podraciborskich Krzanowicach, od
1951 roku pełnił tam funkcję wikarego i proboszcza. Dbał bardzo o swoją parafię. W czasie 34
lat swojej działalności uporząd-

kował plebanię i usunął zniszczenia wojenne. Zrezygnował
ze swojej funkcji ze względów
zdrowotnych w 1968 roku. Przechodząc w 1980 roku na emeryturę wrócił do Bieńkowic, gdzie
wybudował sobie domek przy
ul. Niwkowej 1. Mimo iż był na
emeryturze, nie ograniczał aktywności. Codziennie odprawiał
Mszę świętą.
Nie lubił się z ks. Janem Kanią, ówczesnym proboszczem
naszej wsi. Duchowni wręcz się
nie znosili. Było to spowodowane
różnicą poglądów oraz mentalności. W księgach parafialnych
znalazły się osobliwe i zabawne
zapisy. Jak twierdził ks. Andrzej
Zocłoński, nie nadają się do publikacji. Opisują one relacje pomiędzy duchownymi, najczęściej
błahostki, np. strzelanie z procy
do ptaków. Bywało i tak, że gdy
ksiądz Pawlar odprawiał mszę
poranną, to nie mógł rozdawać
komunii, gdyż nie posiadał klucza
do tabernakulum. Ten bowiem
się gubił i odnajdywał podczas następnej mszy, odprawianej przed
ks. Kanię. Innym razem w winie
mszalnym ks. Pawlara znalazła
się sól kuchenna.

Ks. Franciszek Pawlar był
obdarzany szczególnym poszanowaniem, respektem oraz zaufaniem. Jak mówi Franciszek
Korczok, „to był nasz chłop”.
Gdy był proboszczem w Krzanowicach odwiedzał w naszej
wiosce swoją rodzinę. Bardzo ciągnęło go z powrotem
do Bieńkowic. Jak wspominał
Franciszek Korczok, zawsze
był dla każdego otwarty, lubił
sobie porozmawiać, nigdy się
nie wywyższał. Z zapałem oddawał się ulubionemu zajęciu
– badaniom archeologicznym.
Potrafił całymi dniami chodzić
po polach prowadząc poszukiwania. Często można było go zastać na żwirowni w Roszkowie.
Zbierał wszystkie przedmioty,
które miały wartość historyczną.
Posiadał ogromny księgozbiór, dokumenty historyczne, znaczki, pocztówki, zdjęcia,
mapki, obrazy, rzeźby, a w jego
kolekcji znajdowały się m.in. odciski stóp oraz szczątki prehistorycznych zwierząt, kawałki
skorup i naczyń, odznaki żołnierskie, dzieła sztuki i antyki.
Bardzo lubił malować i rzeźbić
(drzeworyt). W 1979 roku znaOGŁOSZENIE

ks. Pawlar

lazł pal i drewno z umocnień po
grodzie bieńkowickim.
Ksiądz był również powiernikiem licznych tajemnic. Zwierzał mu się Johann Jambor, który uratował Adolfa Hitlera podczas I wojny światowej czy też
Adolf Krzossok, mówiąc o fałszowaniu pieniędzy przez jego
brata. Był człowiekiem intelektu
dużej miary, poliglotą znającym
osiem języków: niemiecki, morawski, łacinę, grekę, francuski,
angielski i hebrajski. Pozwoliło mu to na poszerzanie swojej
wiedzy oraz prowadzenie szczegółowych badań dokumentów
parafialnych. Dotarł tym samym do nieznanych wcześniej
zdarzeń, jakie miały miejsce
w naszej wsi oraz w okolicy.
Owocem jego pracy było m.in.
dotarcie do brzmienia prastarych nazwisk we wsi. Gdyby nie
on, historia naszej wioski byłaby nam nieznana. Wszystkie informacje z książki Aloisa Cwika
„Bieńkowice wczoraj i dziś” pochodzą ze źródła księdza Pawlara. Odwiedzało go bardzo dużo
ludzi m.in naukowcy. Niestety,
nigdy nie opublikował swoich do-

ciekań ze względu na cenzurę.
Swoją pasją do historii zaraził
młodszego członka swojej rodziny, Franciszka Korczoka. Był jego wujem i jemu powierzył swoje
zbiory, szkice i notatki. Gdy namawiano go, by napisał książkę
odpowiedział: Prawdy pisać nie
mogę, a kłamać nie będę.
Zmarł 3 grudnia 1993 roku.
Jego ciało spoczywa w grobie
przy bieńkowickim kościele obok
innych księży. W 2015 roku wydano „Dziennik księdza Franza
Pawlara”. Dziennik przetłumaczył i opatrzył komentarzem Leszek Jodliński.
Moim źródłem informacji jest
pan Franciszek Korczok, rodowity bieńkowiczanin. Pan Franciszek posiada wiedzę nie tylko
o księdzu Franciszku Pawlarze,
który był jego wujkiem, ale również ogromną wiedzę na temat
historii Bieńkowic. Dziękuje mu
za czas, który mi poświęcił i obdarzył tymi informacjami. Już
nie mogę się doczekać na kolejne spotkanie! Dziękuje panie
Franku.
Tekst:
Szymon Piechaczek
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W zdrowym ciele zdrowy duch
– międzynarodowy projekt

Tworków » W dniach 0105.04.2019 Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie gościła 44-osobową, międzynarodową grupę uczniów
wraz z nauczycielami z Danii
oraz Niemiec.
Spotkanie było zorganizowane w ramach europejskiego programu Erasmus+, który realizowany jest w szkole w latach 2016-2019 pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy
duch”. Uczestniczą w nim również partnerzy z Niemiec, Finlandii, Grecji, Danii, Hiszpanii
i Austrii.
Głównym celem spotkania
było zorganizowanie międzynarodowego turnieju unihokeja, który w tworkowskiej szkole jest praktykowany od 2012r.
W trakcie wizyty studyjnej nauczycieli do Finlandii oraz podczas wyjazdów uczniów do Austrii, Danii i Niemiec nauczyciele podpatrywali od najlepszych
technik unihokeja, sposobu treningu, a uczniowie naszej szkoły
wspólnie ze swoimi rówieśnikami trenowali tę dyscyplinę.
Dla gości został przygotowany atrakcyjny program. Grupa
międzynarodowa uczestniczyła w ciekawych zajęciach integracyjnych, które przygotowała
pani Danuta Janoch. Młodzież
wzięła udział w szkolnym Mini-Playback Show, który przygotowali członkowie Samorządu
Uczniowskiego pod opieką pani
Iwony Wądołowskiej, uczestniczyli również w zabawach w kreowaniu ruchów. Pod okiem pani
Ilony Świerczek poznali podstawy układów tanecznych grupy
mażoretek. W indiańskiej wio-

sce Mato uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez
państwo Pawlik dotyczących życia, zwyczajów i tradycji Indian,
wspólnie postawili Tipi i strzelali z łuku. Wzięli udział w ćwiczeniach relaksacyjnych, które przeprowadziła pani Joanna
Głombik i zajęciach sportowych,
nad którymi czuwali nauczyciele wychowania fizycznego Piotr
Jeziorski i Damian Chudecki.
Goście zwiedzili nasza małą
ojczyznę zaczynając od Tworko-

wa (ruiny zamku, Hroza, Trze- rodzinę Socha w Bieńkowicach. zmierzenia swoich sił z grupaciok, barokowy kościół pw. Pio- W Raciborzu zwiedzili zamek, mi z innych krajów. W turnieju
tra i Pawła, sarkofagi). Udając rynek, kościół Wniebowzięcia udział wzięły 3 drużyny – z Niesię do Krzyżanowic spotkali się NMP oraz Arboretum Bramy miec, Danii oraz z Polski. Walka
z wójtem gminy Krzyżanowice Morawskiej.
była zacięta. Na trybunach paGrzegorzem Utrackim. W ChaWydarzeniem kulminacyj- nowała gorąca atmosfera, możłupkach podziwiali barokowy za- nym było przeprowadzenie tur- na było zauważyć transparenty,
mek oraz przeszli przez most nieju unihokeja, w którym na- flagi, pompony. Było wspaniale.
graniczny do Starego Bogumi- si uczniowie mieli możliwość Podczas turnieju nie zabrakło
na. Droga powrotna prowadziła
przez Rudyszwałd –Szylerzowice. Erasmusteam trafił także do zabytkowej kuźni wraz
z muzeum prowadzonej przez

hymnów narodowych, występów cheerleaderek. Na koniec
meczów wszyscy zawodnicy
otrzymali na pamiątkę medale hokeistów, a drużyny okazałe statuetki.
Gościom podobało się u nas
w Tworkowie. Chwalili naszą
śląską kuchnię, pyszne ciasta,
wspaniałą organizację, przygotowane zajęcia, czystość, spokój, dużo zieleni. Uczniowie zaprzyjaźnili się ze sobą, nawiązali
kontakty poprzez nowoczesne
komunikatory. W trakcie pożegnania widać było kręcące się
łezki u uczestników i naszych
uczniów. Za przygotowanie,
przebieg pobytu grup międzynarodowych odpowiedzialna była pani Danuta Janoch – koordynator projektu.
Koordynator projektu dziękuję wszystkim za wsparcie, pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Info: SP Tworków

Wiosenny Samstagskurs

w Krzyżanowicach

Krzyżanowice » Ruszyła
kolejna, wiosenna edycja Samstagskursu w DFK w Krzyżanowicach.
Zajęcia prowadzi pani Anna Mróz. Edycja, jak każda poprzednia, będzie trwała 10 ty-

godni, podczas których dzieci
mają poprzez zabawę i atrakcyjne zajęcia obcować z językiem niemieckim. Kurs rozpoczął się 23.marca 2019, uczęszcza na niego 15 dzieci. Dzieci są
w różnym wieku, ale najważniej-

sze, by osłuchały się z językiem,
który w przyszłości sprawi, że
otworzą się przed nimi nowe
możliwości.
Info: DFK Krzyżanowice
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Europrzedszkolaki w Zabełkowie
Zabełków » W czwartek, 11
kwietnia, w szkolnej sali gimnastycznej w Zabełkowie odbyła
się 7. edycja międzyprzedszkolnego przeglądu piosenki angielskiej Europrzedszkolaki 2019,
nad którym honorowy patronat
sprawuje Wójt Gminy Krzyżanowice. W tym roku wydarzenie
przebiegało pod hasłem „Jesteśmy Europejczykami”. Zabawę zorganizowało miejscowe przedszkole im. Kubusia
Puchatka.
Festiwal rozpoczął się tanecznym pokazem gospodarzy,
czyli przedszkolaków z Zabełkowa. Po krótkiej części oficjalnej i przywitaniu gości, na

scenie zaprezentowały się grupy wokalne oraz jedna grupa
teatralna. Swoją znajomością
języka angielskiego pochwa-

liły się przedszkolaki z Bień- nego Przedszkola „Bajtuś”
kowic, Bolesławia, Chałupek, w Rybniku.
Przegląd był przede wszystKrzyżanowic, Owsiszcz i Zabełkowa oraz z zaprzyjaźnio- kim świetną zabawą dla dzieci,
bowiem atmosfera jaką zapewnili organizatorzy była bardzo
miła, a celem nie była rywalizacja, ale popularyzacja języków obcych. Wszystkie grupy
przedszkolaków otrzymały dy-

przedszkolnych. Panie oceniające występy zwróciły uwagę na
świetne umiejętności językowe,
bardzo dobrą wymowę, dykcję,
umiejętności wokalne i aktorskie. Wszyscy bardzo wysoko
ocenili i docenili pracę nauczycieli, uczących dzieci języków
obcych.
(tb)

Gminny Konkursu Recytatorski

Marzec w Przedszkolu
w Krzyżanowicach
Krzyżanowice » W tym miesiącu dzieci z naszego przedszkola brały udział w Konkursie
Gwary Śląskiej.
Grupa Misie gościła na zajęciach panią Sabinę Pękała, która przeczytała dzieciom piękne
opowiadanie oraz przeprowadziła ciekawe zajęcia plastyczne,
których celem było zwrócenie
uwagi na wprowadzanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Wszystkie nasze przedszkolaki pożegnały zimę i powitały Panią Wiosnę, która
„osobiście” odwiedziła nasze

plomy i upominki. Nie zabrakło
również miejsca na wspólną zabawę z Winnie the Pooh czyli
Kubusiem Puchatkiem.
Popisom przedszkolaków
przyglądali się m.in.: wójt gminy Grzegorz Utracki, dyrektorki
przedszkoli, rodzice oraz babcie
i dziadkowie. Goście byli pod
wrażeniem występów grup

przedszkole. Pani Wiosna brała udział we wspólnych zabawach przedszkolaków, w spacerze, podczas którego dzieci
z okrzykami żegnaj zimo witaj
wiosno – spacerowały z Marzanną i Panią Wiosną ulicami Krzyżanowic.
Ciekawym wydarzeniem
w naszym Przedszkolu był teatr Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków. Dla dzieci była to
prawdziwa niespodzianka, gdyż
aktorami były Panie z naszego
przedszkola. W rolę krasnoludków natomiast wcieliły się dzie-

ci z grupy Wiewiórek. Piękne
przedstawienie, na które przybyli do naszego przedszkola goście wójt, pan Grzegorz Utracki
oraz dyrektor GZOKSiT, pani
Daria Wieczorek. Po przedstawieniu odbyły się warsztaty dla
dzieci nt. teatru, rekwizytów teatralnych itp.
Oczywiście nie zabrakło codziennych zajęć, ciekawych zabaw, wyjść na spacery i gier na
placu zabaw.
Info: Jolanta Siegmund
– Przedszkole
w Krzyżanowicach

Bieńkowice: 27 marca 2019r.
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski pod hasłem „Takie jest życie…”. Wzięło w nim udział 20 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły gminy Krzyżanowice.
Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich,
zainteresowanie uczniów poezją i prozą, zachęcanie dzieci do przezwyciężania własnej
nieśmiałości poprzez występy
przed publicznością, a także
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Uczestników podzielono na
dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII i III
gimnazjum.

Recytatorzy przedstawili
ciekawe interpretacje dwóch
przygotowanych utworów z zakresu prozy i poezji. W trakcie
konkursu uczestnicy częstowali się kołaczem oraz napojami
w całości ufundowanymi przez
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach.
Jury miało bardzo trudne
zadanie, ponieważ poziom konkursu był bardzo wysoki. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz książki za udział, natomiast zwycięzcy pierwszych
trzech miejsc zdobyli bony do wykorzystania w księgarni „Sowa”,
które ufundował Gminny Zespół
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach. Jednocześnie każdy uczestnik za udział
w konkursie otrzymał książkę.

Najlepszymi w grupie klas
IV-V okazali się:

1. miejsce - Zuzanna Płoska
(SP Krzyżanowice),
2. miejsce - Emilia Klimża (SP
Bieńkowice),
3. miejsce - Patrycja Urbańczyk (SP Chałupki).

Spośród starszych
uczniów wyróżnili się:

1. miejsce - Julia Tomaszek
(SP Bieńkowice),
2. miejsce - Oliwia Siwoń (SP
Krzyżanowice),
3. miejsce - Kinga Kimel (SP
Krzyżanowice).
Info: SP Bieńkowice
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PRZEDSZKOLAKI MAJĄ

nowy plac zabaw
„Nie liczy się co robimy ani ile robimy,
lecz to, ile miłości wkładamy w działanie”
Matka Teresa

Tydzień śląski w przedszkolu
Bolesław » Przedszkolaki z Bolesławia korzystają już
z nowych urządzeń na placu
zabaw. Oficjalne i uroczyste
otwarcie obiektu miało miejsce
16 kwietnia. Wstęgę przecięli
wójt gminy Grzegorz Utracki, sołtys Bertold Fichna, wykonawca Maksymilian Sztuka i oczywiście wydelegowani
przedszkolacy.
Tuż przed przecięciem
wstęgi słowa podziękowania
dla wszystkich zaangażowanych w budowę i podjęcie decyzji o modernizacji placu zabaw, skierowała dyrektor przedszkola Barbara Somerla.
Po krótkiej uroczystości oficjalnej, wychowawczyni i przedszkolaki zaprosili wszystkich
obecnych na krótki występ artystyczny, specjalnie na tę okazję przygotowany. W przedszkolu wręczono gościom dyplomy-podziękowania.
Plac zabaw został sfinansowany jako inwestycja gminy
Krzyżanowice w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego
oraz dodatkowo ze środków so-

Chałupki » Z końcem marca społeczność Przedszkola
w Chałupkach wspólnie z rodzicami, gromadziła do kącika regionalnego przedmioty codziennego użytku związane z różnymi
zawodami, wykonywanymi dawniej na Śląsku. Przygotowany
w ramach tygodnia śląskiego
kącik: zawody dawniej i dziś pod
hasłem: „Jaki gdo mioł fach”,
szybko zapełniał się przedmiotami z rożnych profesji.
Dzieci miały okazję poznać
pracę wielu zawodów wykonywanych dawniej, a czasem do

łeckich. Realizację wsparli też
strażacy, miejscowe DFK oraz
komitet rodzicielski. Przygotowaniem terenu do montażu
urządzeń, czyli ciężkimi pracami ziemnymi, a potem uporządkowaniem placu zabaw zajęli się
rodzice i chętni mieszkańcy Bolesławia. Podczas otwarcia placu zabaw wójt gminy podzięko-

dnia dzisiejszego. Były u stolarza, gołębiarza, pszczelarza.
Poznały pracę szewca, szwoczki, murorza, grubiorza, rechtora. W przedszkolu gościliśmy
miedzy innymi panią z gospodarstwa oraz panią, która pokazała jak się haftuje i szydełkuje serwetki czy inne ozdoby.
Przedszkolaki miały także okazję zobaczyć jak kiedyś przędło się na kołowrotku. Dzieci
uczestniczyły, na pewno pierwszy raz w życiu, w szkubaniu
pierza zorganizowanym przez
panie z KGW.

Podsumowaniem dużej ilości działań było zorganizowanie 4 kwietnia 2019r. spotkania
z przedstawicielami władz gminy oraz z paniami z KGW. Dzieci
w przepięknych strojach przedstawiły przygotowaną specjalnie dla gości wiązankę tańców
śląskich oraz przyśpiewki. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udostępnienie wszelkich przedmiotów do
kącika, a naszym gościom za
słodkie niespodzianki.
Info: Przedszkole
w Chałupkach

wał wszystkim za czynny udział
we wszystkich pracach.
Uśmiechy na twarzach dzieci w ten dzień, były najlepszym
podziękowaniem dla wszystkich,
którzy przyczynili się do powstania placu zabaw. Nawet wiosenna aura sprzyjała zabawom na
świeżym powietrzu.
(tb)

Niedziela Palmowa
w Roszkowie

Niedziela Palmowa, ustanowiona na pamiątkę przybycia
Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki Tydzień, poprzedzający święta Wielkanocne. W

tym dniu w Kościele rzymskokatolickim święci się palmy, które
są symbolem „drzewa życia” i
zwycięstwa. Według biblijnego
przekazu, ludzie tłumnie wita-

jący Jezusa u bram Jerozolimy
wybiegli naprzeciw niego z gałązkami palmowymi w rękach,
wołając: „Hosanna!”.
(tb)
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TURNIEJ SZACHOWY

3. Zuzanna Juraszczyk – SP
Tworków
4. Hania Machowska – SP
Tworków
5. Julia Cycon – SP Tworków
 Mistrz Gminy Krzyżanowice: Kamil Tlon z Tworkowa
 Mistrzyni Gminy Krzyżanowice: Sarah Malcharek
z Tworkowa
 Najmłodszy zawodnik: Marcin Zygar z Tworkowa (2012)
 Nagroda Fair Play: Adam
Kuschnik z Krzyżanowic

Tworków » W piątek, 29
marca w sali gimnastycznej
SP w Tworkowie odbył się już
X Międzynarodowy Międzyszkolny Turniej Szachowy im. Tadeusza Wójcika.
W tym roku wzięło w nim
udział 48 szachistów z gminy
Krzyżanowice i z Piszcza. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim. Wszyscy zagrali 9 rund
po 15 minut na partię. O puchary i statuetki oraz atrakcyjne
nagrody rzeczowe rywalizowano w różnych kategoriach wiekowych. Wyłoniono także Mistrzów Gminy do lat 15. Najlepszą szachistką gminy Krzyżanowice została Sarah Malcharek,
a najlepszym szachistą Kamil
Tlon – uczniowie szkoły w Tworkowie. Zwycięzcy otrzymali puchary i statuetki, które wręczyli
pani dyrektor Aleksandra Wawoczny oraz radny gminy Krzyżanowice Oliwer Huptaś. Nagrody rzeczowe rozlosowano
pośród wszystkich uczestników turnieju. Główna nagroda
(zegar szachowy) ufundowana
przez Oliwera Huptasia powędrowała do zawodnika z Czech.
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2. Paulina Siegmund – SP
3. Karol Pełka - SP Tworków
4. Adam Zygar – SP Tworków
Tworków
5. Arek Strzelczyk – SP Tworków
Chłopcy – grupa najmłodsza
(rocznik 2010 i młodsi):
1. Matias Placzek - Piszcz
(Czechy)
2. Ondrej Harazim – Piszcz
(Czechy)
3. Patryk Sbeczka – SP Tworków
4. Michał Kollar – SP Tworków
5. Hubert Pawlik – SP Tworków

Info: SP Tworków

Dziewczęta
1. Sarah Malcharek – SP Tworków

Wszyscy otrzymali słodki poczęstunek oraz soczek. Sędzią
głównym zawodów był absolwent szkoły w Tworkowie Rafał
Bulenda. Turniej przygotował
i przeprowadził Piotr Jeziorski.
Zawody mogły się odbyć
dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy
w Krzyżanowicach oraz dzięki współpracy z klubem LKS
Tworków.

Wyniki turnieju

Open:
1. Pavel Jeziorski – Piszcz
(Czechy)
2. Jakub Krefky – Piszcz (Czechy)
3. Kamil Tlon – SP Tworków
4. Grzegorz Wojtek – SP Tworków
5. Tomasz Strachota – Piszcz
(Czechy)
Chłopcy – grupa najstarsza (rocznik 2003, 2004, 2005
i 2006):
1. Samuel Kupka – Piszcz (Czechy)
2. Karol Wystyrk – SP Krzyżanowice
3. Matej Sinter – Piszcz (Czechy)
4. Samuel Staś – SP Krzyżanowice
5. Jakub Ulman – SP Krzyżanowice

Roman Pankiewicz
w krzyżanowickiej bibliotece

Chłopcy – grupa młodsza
(rocznik 2007, 2008, i 2009):
1. Wiktor Stuchły – SP Tworków
Krzyżanowice » Roman Pan2. Sebastian Latton - SP Krzy- kiewicz to fascynat podróży, wężanowice
drówek, poznawania nowych ludzi, odkrywania różnych zakątków świata. W wyniku podróży
powstał tryptyk podróżniczo-przygodowy: „Trzy żywioły” poświęcony Islandii, Rosji i Niemcom. Od pewnego czasu fascynuje go twórczość dla najmłodszych.
25 marca 2019 roku Roman
Pankiewicz przyjechał do naszej biblioteki, żeby się spotkać
z naszymi dziećmi, uczniami klas
drugich ze Szkoły Podstawowej
z Krzyżanowic. Pisarz przedstawił uczniom swoją twórczość. Było
to pięć książeczek z serii: „5 waż-

Krzyżanowickie
Gminne Wieści
Magazyn
informacyjno-reklamowy
Gminy Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:

nych zawodów”: Żołnierz, Policjant, Strażak, Ratownik Medyczny i Listonosz,
z pięknymi ilustracjami Doroty Supkowskiej. Autor czytając
wspólnie z dziećmi
wcielał się w postacie. Był żołnierzem,
listonoszem, strażakiem, ratownikiem medycznym i policjantem.
Na zakończenie spotkania
dzieci mogły sobie kupić książeczki. A że są ładnie i ciekawie
wydane chętnych do zakupu było dużo. Biblioteka również zaopatrzyła wszystkie biblioteki
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naszej gminy w te publikacje.
Na pewno posłużą naszym najmłodszym mieszkańcom.
Dzieci i ich panie opuszczały
bibliotekę zadowolone, spotkanie było udane i ciekawe.
Agnieszka Winiarczyk
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Z WOLEJA

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
REKLAMA

Piłkarska wiosna już w pełni. Sześć kolejek mistrzowskich rundy wiosennej sezonu 2018/2019 rozegrano w klasach od okręgowej do klasy B.
W klasie C rozegrano dopiero
dwie kolejki. Jak wystartowały
drużyny naszej gminy?
W klasie okręgowej trwa zacięta walka o utrzymanie, bowiem klasę tę opuścić może
aż sześć drużyn Podokręgu
Racibórz. Wszystko zależy od
spadków z IV Ligi drużyn z Podokręgu Racibórz. Przedstawiciel naszej gminy w tej klasie,
LKS Krzyżanowice, ze zdobyczą 28 punktów plasuje się na
X miejscu.
W zależności od spadków z
klasy okręgowej zależy ile drużyn opuścić będzie musiało klasę A. Z naszych drużyn grających w tej klasie LKS Tworków
REKLAMA
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celuje w awans i po 21. kolejkach zajmuje aktualnie I miejsce, mając na koncie 54 punkty. Druga nasza drużyna, LKS
Chałupki, plasuje się w środku
tabeli – IX miejsce i 30 punktów.
Z dwóch przedstawicieli
występujących w klasie B, a
to LKS Owsiszcze i LKS Zabełków, lepiej radzą sobie piłkarze
z Owsiszcz zajmujący aktualnie V miejsce ze zdobyczą 34
punktów. W strefie zagrożonej
spadkiem w tej klasie znajduje
się LKS Zabełków – XIV miejsce i 19 punktów.
Po dwóch rozegranych kolejkach w klasie C LKS Tworków II – IV miejsce i 16 punktów, LKS Owsiszcze II – V miejsce i 15 punktów, zaś LKS Bolesław – VII miejsce i 9 punktów.
Drużyny młodzieżowe

 Juniorzy starsi A Podokręgu Racibórz grupa: LKS
Tworków – I miejsce i 7
punktów
 Juniorzy młodsi B1 Podokręgu Racibórz: LKS
Krzyżanowice – IV miejsce i 3 punkty
 Trampkarze C1 Podokręgu
Racibórz: LKS Zabełków –
VII miejsce i 0 punktów
To dopiero początek rozgrywek rundy wiosennej sezonu
2018/2019. Przed piłkarzami do
rozegrania jeszcze około dziewięć kolejek. Życzymy naszym
drużynom samych zwycięstw
i co za tym idzie, jak najwyższych miejsc w tabeli.
Sytuacja z dnia 23.04.2019 r.
Jan Kubik
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Z bibliotecznej
,,Zaopiekuj się mną" to cudowna seria, która zachwyci każdego czytelnika bez względu na wiek. Książeczki opowiadają o zwierzątkach, które pragną znaleźć przytulny, ciepły dom, gdzie mieszkańcy będą je
kochać bezgranicznie, opiekować się nimi, zajmować
i przytulać.

półki

ANIELA CHOLEWIŃSKA-SZKOLIK
– CHABER, MAŁY WILCZEK

Rodzina Sosnowskich jest ogromnie dumna i szczęśliwa, bo w ich okolicy
po długich latach nieobecności znów pojawiło się stado wilków. Niestety,
nie wszyscy mieszkańcy wioski cieszą się z obecności wilków. Pan Zysk
ignoruje fakt, że zwierzęta te są pod ochroną i nocą wyrusza do lasu, aby
się ich skutecznie pozbyć. Kiedy Pan Adam słyszy dochodzące z lasu
strzały, wyrusza na ratunek. W lesie, w śniegu znajduje małego wilczka,
który jest bardzo wycieńczony. Zabiera go do leśniczówki, gdzie cała rodzina robi wszystko, aby go uratować. Mały wilczek stopniowo przyzwyczaja się do nowego otoczenia, bardzo pomaga mu w tym Zmora, suczka
państwa Sosnowskich. Dzieci, bardzo dumne z tego, że uratowały życie
wilkowi, nadają mu imię Chaber i bezgranicznie się do niego przywiązują.
Nadchodzi dla nich ogromnie trudny dzień… Pan Adam oznajmia, że Chaber musi wrócić do
lasu, bo tam jest jego dom i tylko tam będzie szczęśliwy i wolny. Dzieci zdają sobie sprawę, że
tato ma rację...

DAV PILKEY – KAPITAN MAJTAS

Noc Żywych Kucharek to była naprawdę długa noc! Ciemna masa papki wylała się przez drzwi kuchenne i popłynęła korytarzem, porywając
wszystko na swojej drodze. Plecaki, torebki ze śniadaniem, wieszaki na
ubrania, gablotki z pucharami, gazetki ścienne… Rzeka gęstej zielonej
lawy była nie do powstrzymania… A w planach były pyszne babeczki
z okazji urodzin dyrektora Kruppa! Ciekawe, kto dodał do nich 2 paczki sody i 200 butelek octu??? A to był tylko początek, dalej zdarzenia
potoczyły się z prędkością strzelającej gumki od majtek!!! Światu grozi
totalna zagłada, ale spokojnie. Na odsiecz rusza już nasz niezawodny,
przewspaniały Kapitan Majtas. Tylko on może uratować szkołę i świat
przed inwazją wstrętnych kosmitów!

HOLLY WEBB – SUPEŁ, NIESFORNY PUPIL

Książka opowiada o wielkiej miłości małego kundelka i dziewczynki
o imieniu Basia. Cała przygoda rozpoczyna się od tego, że rodzina Basi
w końcu po długich namowach ze strony dzieci, Basi i Tomka, decyduje
się na adopcję psa ze schroniska. Rodzina chce przede wszystkim dać
psiakowi kochający dom i nie koniecznie zależy im na tym, aby psiak był
rasowy. Wiedzą, że psy ze schroniska bardzo potrzebują miłości i dlatego
właśnie stamtąd decydują się wybrać kundelka, który w schronisku przebywa już kilka miesięcy i powoli traci nadzieję na szczęśliwy dom. Psiak
w oczach Basi, jej brata Tomka oraz ich rodziców jest idealny i dlatego
po kilku dniach zabierają go do domu. W tym samym czasie najlepsza
koleżanka Basi również dostaje od rodziców psa. Jej psiak jest rasowy
i był bardzo drogi. Koleżanka wyśmiewa Supła Basi. Dziewczynce jest
przykro, gdyż bardzo kocha swojego pupila i postanawia udowodnić
wszystkim, że jest on wyjątkowy i najwspanialszy na świecie...

TINA NOLAN
– BUNIA. KRÓLICZEK, KTÓRY UCIEKŁ Z DOMU

Myśl
Kiedy nieraz myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę:
po co ja tyle myślałem?
przecież mogłem nic nie myśleć i byłbym tyle samo wymyślił.
Jan Twardowski

Uśmiechnij się
- Podobno zmieniłeś pracę - mówi kolega do kolegi.
- Tak, zrobiłem to ze względów zdrowotnych.
- A co ci dolega?
- Mnie nic, ale mojemu szefowi robiło się niedobrze na mój widok...

Siedzi dwóch kumpli i sączą winko pod Pałacem Kultury w Warszawie. Patrzą, a tu zbliża się facet na motolotni. Nagle zamachał skrzydełkami, zawirował, przywalił w iglicę,
spadł i się zabił.
Na to jeden menel do drugiego: Popatrz Zenek, jaki kraj, tacy terroryści.

Sędzia na rozprawie rozwodowej: Postanowiłem przyznać pańskiej żonie 2 tys zł miesięcznie.
- Świetnie wysoki sądzie! - odpowiada mąż. - Ja też od czasu do czasu dorzucę jej parę
złotych od siebie.

Fąfara czyta gazetę: „Pękła bariera pół miliona euro za rok gry w polskiej Ekstraklasie.
Taki kontrakt dostał nowy nabytek...”
Chwilę myśli, po czym mówi do syna: Zostaw te książki, drugą Skłodowską i tak nie zostaniesz! Lepiej idź pograć z kolegami w piłkę!

- Heniek co tam w pracy?
- A nic... W zeszłym tygodniu nasz szef utknął w windzie.
- I co zrobiliście?
- Nic. Ciągle się zastanawiamy.

- Zaraz pokażę państwu żabę - mówi profesor do studentów biologii. - Będzie ona tematem dzisiejszego wykładu. Zaczyna szperać w teczce. Po chwili wyciąga bułkę z kiełbasą.
- A wydawało mi się, że śniadanie już jadłem...

Młody żółwik wchodzi na drzewo. Skacze z gałęzi, macha łapkami, macha, macha i... bum
o ziemię. Ponownie wchodzi na drzewo, skacze, macha, macha, macha i... bum o ziemię.
Obserwując to pani dzięcioł mówi do pana dzięcioła: Może już najwyższy czas powiedzieć mu, że jest adoptowany?

Pani zadała temat wypracowania: „Kim będziesz, jak dorośniesz?”.
Jaś napisał: „Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem prawnikiem, jak chce
mama. A na końcu zostanę kominiarzem, bo mi się też coś od życia należy”.

Gabrysia z tatą wyjeżdża za granicę i niestety nie może zabrać ze sobą swojego królika. Przynosi więc Bunię do schroniska ,,Cichy kąt", gdzie miano jej
znaleźć nową rodzinę. Jednak Ewa Marecka, córka właścicieli, postanowiła, że odnajdzie pierwszą rodzinę,w której mieszkała Bunia. Czasu jednak
było coraz mniej, bo kolega jej brata Karola chciał przygarnąć królika. Już
na samym początku książeczki autorka poruszyła problem brania zwierząt
i oddawania ich do schroniska, gdyż nie spełniły one naszych oczekiwań.
,,Bunia - króliczek, który uciekł z domu" przypadnie do gustu małym miłośnikom zagadek detektywistycznych, gdyż pojawia się tutaj poszukiwanie pierwszej rodziny Buni. Miłośnicy zwierząt, w szczególności królików,
także nie powinni poczuć się zawiedzeni.

HOLLY WEB – OSAMOTNIONA DORA

To opowieść, która obrazuje losy rodzeństwa Emmy i Kuby oraz ich nowego psiaka. Dzieci przeprowadzają się po rozwodzie rodziców z mamą do nowego domu. Bardzo pragną mieć psa. Gdy dowiadują się, że
mama nie ma nic przeciwko są bardzo szczęśliwi. Wkrótce odwiedzają
hodowcę i wybierają dla siebie cudownego szczeniaczka. Dora bardzo
szybko przywiązuje się do nowych właścicieli, a szczególnie do Emmy. Niestety rodzeństwo często wyjeżdża w odwiedziny do swojego
taty i wtedy psiak strasznie za nim tęskni. Pewnego razu Dora postanawia odszukać Emmę, która dłużej niż zwykle nie wraca do domu...
Decyzja o sprowadzeniu do domu zwierzaka zawsze jest trudna i niesie za sobą szereg konsekwencji. Historia Dory uświadamia dziecku,
że psiak może przewrócić życie do góry nogami, oczywiście najczęściej
w dobrym znaczeniu tego słowa. Trzeba też pamiętać o tym, że żaden
mały szczeniak nie lubi pozostawać w domu sam, gdyż bardzo przywiązuje się do swojego opiekuna i zwyczajnie za nim tęskni.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
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konie można było podziwiać
w tegorocznej Wielkanocnej Procesji Konnej w Bieńkowicach

