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Drodzy Mieszkańcy
Zbliża się koniec bardzo
trudnego roku. 1 stycznia nie
brakowało nam optymizmu. Teraz mnożą się obawy, nie tylko
o rozwój epidemii, ale także o jej
długofalowe skutki. Wielu z nas
żyje w ciągłej niepewności jutra.
Ograniczenia związane
z pandemią przynoszą wiele
problemów, nie tylko dla nas,
w naszych domach, ale przede
wszystkim dla pracodawców

i przedsiębiorców. Pandemia
znacznie ograniczyła dochody wielu branż, a problem obniżenia wpływów budżetowych
nie omija również samorządu gminy Krzyżanowice. Wiele firm przeżywa kryzys finansowy czy nawet staje w obliczu
perspektywy zamknięcia swoich
warsztatów pracy.
Oświata szkolna i wychowanie przedszkolne stoją przed

wieloma problemami, które –
biorąc chociażby niedogodności związane ze zdalnym nauczaniem – już niosą zagrożenia w edukacji dzieci i młodzieży.
Brak bezpośredniego kontaktu
siłą rzeczy może prowadzić do
obniżenia jakości kształcenia.
Nie jest to więc łatwy czas dla
nauczycieli, wychowawców oraz
rodziców, którzy robią wszystko,
bo te negatywne zjawiska ograniczyć. Gmina wspiera oświatę,
tak by potencjalne negatywne
skutki wyeliminować.
Pandemia również przynosi w ostatnim czasie wiele
cierpień. Notujemy wiele przypadków zarażenia wirusem,
kwarantanny. Ograniczenia
w dostępie do opieki medycznej również skutkuje pogłębianiem problemów zdrowotnych
a nawet odejściem najbliższych.
O jednym chciałbym dziś wspomnieć, związanym z naszym samorządem.
Dotknęło nas szczególnie dotkliwie odejście naszej mieszkanki, śp. Marii Wierczek – lekarza rodzinnego, pediatry, służącej od prawie 50 lat w ośrodku
zdrowia w Chałupkach. Panią
Marię znam "od zawsze", zawsze była dostępna, chętna do
poświęcenia na rzecz drugiego, potrzebującego człowieka,
swoich pacjentów, o każdej porze dnia i nocy. Pamiętam do-

XXIV Sesja Rady Gminy Krzyżanowice
Gmina Krzyżanowice » We
wtorek 27 października o godzinie 15.00 przeprowadzono XXIV
Sesję Rady Gminy Krzyżanowice. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych na sesji było 9 radnych co stanowiło
kworum wymagane do ważności zgromadzenia. Oprócz podjęcia uchwał wymagających
funkcjonowania gminy omówiony został temat sytuacji oświaty
w Gminie Krzyżanowice.
W 2020 roku w związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju COVID-19 nie zostały
ogłoszone przewidziane na 2020
r. konkursy na dyrektora szkoły
oraz dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. Na mocy
Rozporządzenia MEN z dnia
10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz
Zarządzenia Nr 0050.89.2020
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r. zostało
przedłużone powierzenie Pani
mgr Barbarze Tomczyk stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach na okres

skonale kilka ostatnich spotkań,
które szczególnie zapadły mi
w pamięci. Kiedy kilka lat temu powstał problem z nagłą
rezygnacją i odejściem lekarzy
POZ, najpierw z Ośr. Zdrowia
w Tworkowie, potem z Krzyżanowic, bardzo przejmowała się
tą sytuacją i doskonale pamiętam jej deklarację - "... chcę i będę pracować dopóki będę mogła,
dopóki będę miała dość sił,... nie
zostawię Chałupek i swoich pacjentów".
Drugie to ubiegłoroczne spotkanie. Pamiętam ją uśmiechniętą, pełną wigoru i zapału, kiedy podczas uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego opowiadała zebranym
o swoim powołaniu, początkach pracy w ośrodku zdrowia
w Chałupkach, o tym jak się
w gminie Krzyżanowice znalazła wraz z mężem Karolem
naszym weterynarzem, o dzieciach którzy zostali wierni tradycji rodzinnej i również zostali
lekarzami. Syn Tomasz - stomatologiem w naszej gminie, a córka Basia - radiologiem w jej rodzinnych stronach na Orawie.
Ponownie wówczas zapewniła,
że nie wie jak długo będzie pracować, ale będzie, dopóki będzie
miała siły, to nie opuści lekarskiego posterunku.
Te deklaracje doskonale pamiętam, dlatego tak trudno po-

godzić się z Jej odejściem. Jestem wdzięczny śp. Marii Wierczek za jej postawę, bycia z pacjentami do końca, pomimo
zagrożenia. Bardzo ceniłem
sobie jej pracę i zaangażowanie. Będzie nam jej brakowało.
Pożegnaliśmy z mieszkańcami naszą Panią Doktor podczas
Mszy Św. żałobnych w Roszkowie, Chałupkach, Zabełkowie oraz nabożeństwa w Rudyszwałdzie. Dziękuję wszystkim, którzy pomimo trwających
ograniczeń uczestniczyli w tych
uroczystościach.
Zwykło się mówić, nie ma
ludzi niezastąpionych. Niestety, nie jest to prawda. Wciąż nie
wiemy, kto zastąpi panią doktor
Wierczek. Epidemia, poza wieloma negatywnymi aspektami,
ma nieprzewidziane skutki, nie
tylko odchodzą wyjątkowo wartościowi ludzie, wpisani od lat
w nasz krajobraz społeczny, ale
też komplikuje się zarządzanie
służbą zdrowia, stawia istotne
wyzwania które samorząd bierze sobie do serca i będzie realizował, uważając je za wyjątkowo
pilne. Z tego względu pandemia
to lekcja, która trwa i którą musimy analizować i planować zarządzanie gminą na przyszłość.
Aktualnie szukamy wraz
z kierownikiem SP ZLA, p. Eweliną Starostą- Piłat, lekarzy którzy mogliby i chcieli podjąć pra-

cę w naszych ośrodkach zdrowia, znaleźć zastępstwo w ośr.
zdrowia w Chałupkach, ale niestety, na razie nie ma wolnych
lekarzy. Ta sytuacja również
uzmysławia, jak bardzo trzeba
doceniać służbę jaką wykonują
nie tylko lekarze, pielęgniarki
i położne, ale też wszyscy którzy w swej pracy służą mieszkańcom, drugiemu człowiekowi.
Wierzę jednak, że wspólnie
uda nam się przezwyciężyć
skutki pandemii i wyjdziemy
z tego mocniejsi.
Przed nami okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, najpiękniejszego
okresu w roku. Zapewne będą to święta zupełnie inne od
tych przeżywanych do tej pory - brak zwyczajowych kiermaszów świątecznych, wypieków
i ozdób świątecznych naszych
kół gospodyń i świetlic, brak
możliwości spotkania z seniorami, mieszkańcami podczas
wigilii we wszystkich miejscowościach. Te spotkania zawsze
nam towarzyszyły w okresie
przygotowania do świąt. Będzie
nam ich brakowało, ale pomimo
trudności, ograniczeń których
jeszcze do końca nie znamy, życzę wszystkim dobrego czasu
przygotowania się do tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia...

od 1 września 2020 roku nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021
roku natomiast na mocy Zarządzenia Nr 0050.88.2020 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia
23 kwietnia 2020 roku Pani Monice Demanet powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owsiszczach na okres od 1
lipca 2020 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, nie
dłużej niż do dnia 31 sierpnia
2021 roku.
W dniu 21 lipca 2020 roku
w siedzibie GZOKSiT odbyła się komisja egzaminacyjna
w związku z awansem nauczyciela na stopień mianowany. Stopień nauczyciela mianowanego
uzyskała nauczycielka zatrudniona w Szkole Podstawowej
w Bieńkowicach.
Trwają obecnie prace budowlane w budynkach Szkoły Podstawowej w Chałupkach oraz
Szkoły Podstawowej w Tworkowie, związanych z zadaniem pn.
„Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice”. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 4 282
541,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 20142020. Koszt zadania wg kosz-

torysu inwestorskiego w przypadku SP w Chałupkach wynosi 3 041 021,15 zł, w przypadku
SP w Tworkowie 3 869 285,96 zł,
a w jego ramach obie szkoły zostaną docieplone, wymienione
zostaną okna i drzwi zewnętrzne, zmodernizowane zostanie
oświetlenie na oświetlenie typu
LED, nastąpi wymiana źródła
ciepła na piece gazowe wspomagane pompą ciepła, zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.
W lipcu br. rozpoczęto również realizację zadania finansowanego z budżetu gminy pn.
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w sołectwie
Bolesław”. Zakres zadania obejmował: wymianę stolarki okiennej, malowanie 2 pomieszczeń,
naprawę ścian, montaż narożników podtynkowych, wykonanie gładzi, wykonanie lamperii,
wykonanie obudowy grzejników
na całej długości ścian, częściowej wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie zabudowy wnękowej na aneks kuchenny, remont schodów wewnętrznych.
Kwota wydana na przeprowadzenie remontu wyniosła 145
688,88 zł.
Dodatkowo w najbliższym
czasie planowana jest również
inwestycja obejmująca naprawę

LICZBA NAUCZYCIELI ORAZ ETATÓW NAUCZYCIELSKICH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Placówka

Liczba nauczycieli

Liczba etatów

Ogółem

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach

21

0

1

6

14

16,9

Szkoła Podstawowa w Chałupkach

21

1

1

2

17

14,7

Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach

30

1

2

4

23

27,74

Szkoła Podstawowa w Tworkowie

28

1

5

5

17

21,98

Przedszkole w Bieńkowicach

9

1

3

0

5

4,73

Przedszkole w Chałupkach

6

0

1

0

5

3,36

Przedszkole w Krzyżanowicach

12

1

3

1

7

8,84

Przedszkole w Tworkowie

11

2

3

0

6

6,88

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Owsiszczach/Oddział Przedszkolny

5

0

2

2

1

2,18

Placówka

21

1

4

2

14

17,38

164

8

25

22

109

124,69
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dachu na budynku ww. przedszkola. Przybliżony koszt tej inwestycji to ok. 100 000,00 zł.
Tabel nr 1 przedstawia liczbę
nauczycieli zatrudnionych oraz
liczbę etatów w placówkach
oświatowych w roku szkolnym
2020/2021 zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi.
W roku szkolnym 2020/2021
w związku rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w 2020
r., uczniowie wszystkich klas SP
otrzymali bezpłatne podręczniki

i materiały ćwiczeniowe. Szkoły składały do GZOKSiT wnioski o udzielenie dotacji celowej
z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w roku 2020 na
sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Następnie Gmina
złożyła do Kuratorium Oświaty
w Katowicach wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2020 r.
na wyposażenie szkół podstawowych. Kwota dotacji o jaką
wnioskowała gmina wynosiła
94 920,49 zł z podziałem na poszczególne placówki to:
 SP Bieńkowice – 18 048,21 zł
 SP Chałupki – 10 763,89 zł
 SP Krzyżanowice – 29 576,99 zł

 SP Tworków – 22 217,78 zł
ZSP Zabełków – 14 313,62 zł.
Po aktualizacji wniosku dokonanej we wrześniu br., kwota dotacji wyniosła 95 440,44
zł i prezentuje się następująco, w podziale na poszczególne placówki:
 SP Bieńkowice – 18 048,21 zł
 SP Chałupki – 10 888,87 zł
 SP Krzyżanowice – 29 701,97
zł
 SP Tworków – 22 557,76 zł
 ZSP Zabełków – 14 243,63 zł.
W związku z ogłoszeniem
w marcu br. na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii
spowodowanego COVID-19,

Nowy dach nad przedszkolem
Bolesław » Zakończyły się
prace związane z wymianą pokrycia dachowego przedszkola w Bolesławiu. Wymiana konieczna była z uwagi na liczne
przecieki w połaci dachowej. Ze
względu na rodzaj pokrycia, częściowe naprawy dachu nie przyniosłyby długotrwałego efektu,
dlatego podjęta została decyzja
o całkowitej wymianie pokrycia.
W ramach zadania wymieniono pokrycie dachu na blachodachówkę (powierzchnia
dachu ok. 411m2), 2 okna dachowe i włazy dachowe, rynny
i rury spustowych na elementy
z tytancynku, przełożono ogrom
na dachu, naprawiono ścianki
kolankowe i zamontowano zabezpieczenia przeciwśnieżne.
Całkowita wartość zadania
wyniosła 99.982,11 zł.

Kolejna droga z asfaltem
Bieńkowice » Zakończyła
się modernizacja ulicy Myśliwskiej w Bieńkowicach. Inwestycja polegała na położeniu na-

wierzchni asfaltowej. Jest to ko- również jako dojazd do zbiorlejna zmodernizowana Droga nika Racibórz Dolny.
Transportu Rolnego w gminie
(lukbor)
Krzyżanowice. Droga to służy

Szkoła+” pozyskano dofinansowanie w wysokości 44 880,00
zł co pozwoliło na zakup kolejnych 17 zestawów do nauki zdalnej. Łącznie w roku szkolnym
2019/2020 Gmina Krzyżanowice
pozyskała wsparcie w wysokości 120 000,00 zł dzięki któremu
przekazała uczniom 42 zestawy
komputerowe do nauki zdalnej.
Powiat raciborski w tym
Gmina Krzyżanowice na dzień
30 września 2020 r. znajdował
się w tzw. strefie zielonej co
oznaczało, że system nauczania oraz otwarcie nowego roku szkolnego 2020/2021 w placówkach oświatowych odbyło
się w sposób stacjonarny jedzamknięciem placówek oświa- nak z zachowaniem wytycznych
towych na kilka miesięcy i wprowadzeniem nauczania zdalnego
w kwietniu z Programu „Zdalna Szkoła” Gmina pozyskała
bezzwrotny grant w wysokości
70 000,00 zł finansowany w 100%
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dzięki któremu
zakupiono 25 komputerów mobilnych (laptopów) ze słuchawkami dla najbardziej potrzebujących uczniów ze wszystkich
szkół z terenu gminy w celu ułatwienia im nauki w domu. W maju z drugiej edycji Programu
tym razem o nazwie „Zdalna

i procedur MEN i GIS oraz z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej. Szkoły oraz
przedszkola zostały wyposażone w niezbędne środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice
oraz termometry.
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Inwestycje drogowe w gminie Krzyżanowice

Remonty dróg w Tworkowie
Tworków » Trwają pra- o długości 1196 mb polegać bęce związane z Przebudową ul. dzie na:
Dworcowej, Głównej i Raci-  przebudowie jezdni, skrzyborskiej w Tworkowie. Zadanie
żowań oraz zjazdów z drogi,
obejmuje zaprojektowanie oraz  wykonaniu ścieżki rowerowykonanie przebudowy drogi
wej i odtworzenie pobocza,
o łącznej długości 2 km i 996 m.  zmianie organizacji ruchu
Aktualnie opracowywana
drogowego na skrzyżowaniu
jest dokumentacja techniczna
z drogą gminną – ul. Żwirową,
na przebudowę drogi powiato-  przebudowie elementów odwej ul. Dworcowej na odcinku
wodnienia wraz z uzupełnie-

niem i wymianą
Termin zakończenia przebudowy ul. Dworcowej 30.06.2021 r.
Rozpoczęły się prace w terenie związane z remontem drogi
powiatowej, Głównej i Raciborskiej na odcinku o długości 1800
mb pomiędzy skrzyżowaniami
z DK 45 polegać będzie na:
 wymianie nawierzchni bitumicznych (warstw wiążącej i ścieralnej) na jezdni
i skrzyżowaniach,
 wymianie uszkodzonych krawężników przy jezdni,
 dostosowaniu zjazdów z drogi do nowej nawierzchni
i oznakowanie
Termin zakończenia remontu centrum ul. Głównej i Raciborskiej 30.11.2020 r.
Całkowity koszt zadania wynosi 3.374.839,56 zł
 z czego dofinansowanie ze
środków Funduszu Dróg
Samorządowych wynosi
1.856.161,76 zł
 wkład finansowy Gminy
Krzyżanowice 759.338,90 zł.
 wkład finansowy Powiatu
Raciborskiego 759.338,90 zł.

Nowy chodnik w Nowej Wiosce
Nowa Wioska » Zakończyły się prace związane z zadaniem pn.: „Budowa chodnika
przy ul. Głównej w Nowej Wiosce”. W ramach zadania wybu-

dowano nowy chodnik o dłu- tlenie z podziałem na drogę i
gości 361 m i 2 m szerokości o chodnik.
nawierzchni asfaltowej, nasaKoszt zadania zgodnie z
dzono nowe lipy i wzdłuż dro- umową wyniósł 217.279,71 zł
gi i zainstalowano nowe oświe-
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Przebudowa dróg blisko końca
Rudyszwałd » Powoli kończą się prace związane z Przebudową ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami
granicznymi na teren Republiki
Czeskiej. Zadanie realizowane
jest wspólnie z Powiatem Raciborskim. Planowany koszt inwestycji wynosi 4,4 mln zł, z czego
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 3,0 mln,
a pozostała kwota podzielona
zostanie między gminą a powiatem.
W ramach projektu, przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej w Rudyszwał-

dzie o łącznej długości 3 353 m, ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochropocząwszy od skrzyżowania ny Pogranicza, tj. przejścia graul. Wiejskiej z ul. Zabełkow- nicznego Chałupki – Šilheřovice.
ską (DK45), do skrzyżowania
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Owsiszcze » W październiku
zakończono inwestycję dofinansowaną w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2020 roku. W tym roku
Gmina zgłosiła zadanie pn.: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszcze poprzez doposażenie ogólnodostępnego
placu zabaw”. Umowę na realizację zadania współfinansowanego przy pomocy środków
z budżetu Województwa Śląskiego podpisano 21 lipca 2020 roku.
Celem realizacji projektu było
kształtowanie ładu przestrzennego, w tym zagospodarowanie
miejsca publicznego, istotnego z uwagi na dobro wspólne
wszystkich mieszkańców.

CENTRUM GÓRNEJ ODRY
na granicy w Chałupkach
Trwają prace związane
z przebudową i przekształceniem budynku byłego przejścia
granicznego w Chałupkach na
Centrum Górnej Odry. Zakres
prac budowlanych obejmuje
m.in.: zmianę układu i funkcji
pomieszczeń na parterze, piętrze i w piwnicy, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowę kotłowni gazowej, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonanie termomodernizacji i elewacji budynku
i dachu oraz zagospodarowanie
terenu wokół. Następnym etapem będą prace wykończeniowe wewnątrz budynku. W nowopowstałych przestrzeniach
mieścić się będzie sala multimedialna, pomieszczenia ekspozycyjne, biblioteka tematyczna, pomieszczenia do obsługi
ruchu turystycznego, obsługi biurowej wraz z zapleczem.
Całość skupiona będzie wokół
rzeki Odry, jej bogactwa przy-

Atrakcje dorzecza Górnej Odry”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG
V-A Republika Czeska – Polska
2014-2020.
Celem projektu jest promocja obszarów przyrodniczo
atrakcyjnych oraz zwiększenie
dostępności infrastruktury turystycznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miarodniczego, niezwykłych walo- nologie i multimedia.
stem Bogumin, który planuje
rów geologicznych oraz fauny
Adaptacja budynku na cele udostępnić strefę rekreacyjną
i flory granicznych meandrów. obsługi ruchu turystycznego Vrbického jezera. Realizacja caUdostępnione ekspozycje, mapy i cele edukacyjne jest realizo- łego projektu potrwa do końca
i wystawy wykorzystywać będą wana w ramach transgraniczne- 2021 roku.
nowoczesne interaktywne tech- go projektu pn. „Ekoturystyka –

Nowo zagospodarowana
przestrzeń zawiera elementy
infrastruktury parkowej i zabawowej. W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy
ze zjeżdżalnią oraz wykonana
została bezpieczna nawierzchnia z płyt gumowych. W zakres
prac wchodziło także posadowienie dwóch tablic edukacyjnych (liczydło i papier-kamień-nożyce), dwóch metalowych
ławek oraz kosza na śmieci.
W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia do poszczególnych
elementów zabawowo - edukacyjnych wybudowano chodnik
z kostki brukowej. Dodatkowo
pod istniejącą huśtawką przygotowano podłoże oraz wyko-

nano bezpieczną nawierzchnię, amortyzującą i asekurującą użytkowników. Całość terenu
została uporządkowana.
Koszt zakończonej inwestycji wyniósł 79.799,99 zł, z czego
połowę stanowiły środki z budżetu Województwa Śląskiego.
Wybudowana infrastruktura,
służąca lokalnej społeczności
jest ogólnodostępna i nieodpłatna. Liczymy, iż wpłynie korzystnie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich
aktywizację, co znajdzie realne
odzwierciedlenie w życiu wsi
i gminy.
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Wspomnienie św. Marcina

– Martinstag przed epidemią
Gmina Krzyżanowice » Biskup z Tours i święty kościoła
katolickiego i prawosławnego.
Przedstawiany w ikonografii jako rycerz oddający pół płaszcza
żebrakowi – 11 listopada kościół
katolicki wspominał św. Marcina założyciela pierwszych klasztorów w Kościele zachodnim.
Św. Marcin urodził się ok. 317
r. w Panonii (dzisiejsze Węgry).
Podobnie jak jego ojciec był żołnierzem, chociaż po przyjęciu
chrztu porzucił służbę wojskową. Później przez dziesięć lat żył
w pustelni na wyspie Gallimaria
opodal Genui. Wkrótce zgromadził wokół siebie kilkudziesięciu
pustelników, z którymi wspól-

nie założył najstarszy klasztor
w Galii. Słynął z cnoty, ascetycznego życia a także z cudów.
Ikonografia często bazuje
na przełomowym wydarzeniu z życia świętego i podkreśla miłosierdzie Marcina. Jako żołnierz cesarza Konstancjusza, zimą podczas służby
wojskowej w Galii, spotykając
półnagiego i zmarzniętego żebraka, oddał mu połowę swojej
żołnierskiej opończy. Następnie w nocy w swoim śnie zobaczył Chrystusa przyodzianego
w jego skrawek płaszcza, który do otaczających Go aniołów
mówił: "To Marcin okrył mnie
swoim płaszczem".

Dzisiaj wspominany jest poprzez scenki i pochody z czasów
tamtego wydarzenia. Wtedy też
wypiekane są i spożywane rogale, które mają nawiązywać
do podkowy, którą miał zgubić
koń świętego. „Martinstag” co
roku organizowany jest w parafiach na terenie gminy Krzyżanowice, jednak w tym roku
z powodu zaostrzonej sytuacji
epidemiologicznej, świętowanie w takiej formie jak w latach
poprzednich było niemożliwe,
dlatego tym razem na łamach
Gminnych Wieści, wspominamy Martinstag z minionych lat.
(lukbor)

Bieńkowice 2019

Krzyżanowice 2017

Owsiszcze 2018

Tworków 2015

Owsiszcze 2018

Bieńkowice 2019

Tworków 2015

Krzyżanowice 2017
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Chryzantemy przyozdobiły gminę

Gmina Krzyżanowice »
Gmina nieodpłatnie pozyskała kolorowe chryzantemy, które zostały rozmieszczone przy
skwerach, kapliczkach, pomnikach, zabytkach czy w centrach
miejscowości na terenie całej
gminy w każdym sołectwie.
Kwiaty pozyskane zostały od
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach
wsparcia rolników uprawiają-

cych kwiaty oraz przedsiębiorców je sprzedających. Wsparcie
było odpowiedzią na wprowadzone ograniczenia w przeciwdziałaniu COVID-19 i zamknięciu cmentarzy w uroczystość
Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny, które mocno ograniczyły przychody ze sprzedaży kwiatów.
(lukbor)

Wielkie grabienie

Krzyżanowice » Nauczyciele ze szkoły podstawowej z Bieńkowic pomagają siostrom z Różanego Pałacu w uporządkowaniu całego obejścia i uprzątnięciu liści z ziemi. Wcześniej
podobną akcję sprzątania liści
z posesji Różanego Pałac przeprowadziła Młodzieżowa Rada
Gminy Krzyżanowice.
(lukbor)

LISTOPAD

miesiącem
wspomnień

Gmina Krzyżanowice » Każdego roku z początkiem listopada nad cmentarzami rozbłyska światło palących się zniczy.
W tym roku było troszeczkę inaczej. Cmentarze były zamknięte
z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań spowodowanych epidemią koronawirusa, jednak pamięć o naszych bliskich zmarłych pozostała bez zmian.
Dzień Zaduszny, właściwie Wspomnienie Wszystkich

Wiernych Zmarłych przypada
na dzień 2 listopada. Wtedy też
zbieramy się przy grobach naszych bliskich, aby modlić się za
zmarłych – zwłaszcza za dusze
zmarłych odbywające pokutę
w czyśćcu. Zaduszki poprzedza
uroczystość Wszystkich Świętych ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie.
(lukbor)
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Październik w Przedszkolu

Krzyżanowicach
Październik za nami. Najważniejsza uroczystością było
Pasowanie naszych maluszków. Dzieci pięknie ubrane,
w przystrojonej sali zostały
pasowane na prawdziwych
przedszkolaków przez panią

dyrektor, która dokonała pasowania także w Roszkowie
i Nowej Wiosce. Dzieci pięknie zaprezentowały się w tańcach, śpiewie, wierszykach
oraz w quizie specjalnie przygotowanym na tę okazję.

W październiku odbył się
Dzień Śliwki. W tym dniu dominował kolor fioletowy oraz
śliwki. Były zabawy, konkursy,
prace plastyczne związane ze
śliwką, a na obiad pyszne knedle ze śliwkami.

Jak co roku ..pamiętaliśmy
o nauczycielach i wszystkich
pracownikach naszego przedszkola w dniu ich święta. Dzieci odświętnie ubrane w grupach złożyły życzenia oraz

przedstawiły krótki program
artystyczny.
Pani Ania z grupą starszaków zorganizowała Halloween .
W tym dniu nie brakowało strachów, wampirów i czarownic.

Dla dzieci była to super zabawa.
Poza uroczystościami nie
brakowało ciekawych zabaw
i zajęć w sali oraz na placu zabaw.
Jolanta Siegmund

W imieniu całej rodziny zmarłej

„Odeszłaś od nas, lecz w naszych sercach,
w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze…”
Dziękując za wieloletnią współpracę,
serce i poświęcenie,
z głębokim żalem żegnamy naszą koleżankę

Marię Wierczek
Pediatrę i Lekarza Rodzinnego naszego zakładu,
pracującego nieustannie przez 48 lat
w Ośrodku Zdrowia w Chałupkach.
Wyrazy głębokiego współczucia najbliższej rodzinie
z powodu śmierci żony i matki
składają pracownicy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach.

Marii Wierczek
pragniemy złożyć podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym
w opiekę nad Nią podczas choroby.
Dziękujemy Pracownikom Oddziału Pulmonologii
raciborskiego szpitala za oddanie w leczeniu i opiece nad chorą.
Podziękowanie składamy również Pani dr Ewelinie Starosta-Piłat
za okazaną pomoc i przeprowadzenie nas przez ten ciężki czas.
Bóg zapłać ks. Proboszczowi Parafii w Roszkowie
za otoczenie modlitwą zmarłej Marii
i wsparcie duchowe dla rodziny i bliskich.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
którzy towarzyszyli nam w pożegnaniu naszej
Mamy, Żony, Babci.
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Graniczne Meandry Odry

Gmina w kolorach jesieni
Gmina Krzyżanowice »
Na łamach Gminnych Wieści, w tym roku, ukazał się już
artykuły ze zdjęciami gminy
w barwach wiosny i lata. Będąc konsekwentnym publikujemy zdjęcia gminy Krzyżanowice przyodzianej w kolory jesieni – późnej jesieni.
Dni są coraz krótsze, większość liści opadła już z drzew
tworząc grube dywany rozesłane na ziemi. Za oknami zaczyna
się pogoda bura i ponura, ale
czy faktycznie jesień taka musi
być? To już zależy od naszego
podejścia do pogody i sposobie
postrzegania tego co widzimy.
Jesień, nawet jeśli jest już późna, również może być przyjemna. Tym artykułem chcemy to
udowodnić.
(lukbor)

Aleja Hroza

Wieża widokowa na meandrach Odry

Pola w Bieńkowicach

Park w Tworkowie
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Polder Buków / Roszków

Park w Tworkowie

Polder Buków / Roszków

Graniczne Meandry Odry

Park w Tworkowie

Urbanek

Zamek w Chałupkach

Aleja Hroza

Ruiny Zamku w Tworkowie
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TWORZYMY

Zbiór Tekstów Gwarowych
Napisanych na potrzeby
Gminnego Konkursu Gwary Śląskiej przez mieszkańców gminy
Krzyżanowice. W celu zachowania utworów od zapomnienia, dla
przyszłych pokoleń. Ponieważ
stanowią kopalnię wiedzy o nas
i naszej kulturze, są wyjątkowe
i niepowtarzalne.
Zapraszamy do podzielenia
się swoim tekstem – bliższe informacje w poniższym artykule
Szczególna dbałość o rozwój kultury naszego regionu,
w tym pielęgnacja i kultywowanie lokalnych tradycji oraz
gwary śląskiej charakterystycznej dla każdej z naszych miejscowości, zawsze cechowała
gminę Krzyżanowice. Jednym
z elementów tego programu jest
organizacja Gminnego Konkurs
Gwary Śląskiej. Przez trzynaście lat, tyle edycji konkursu już
się odbyło, organizatorzy oraz
jurorzy zaobserwowali bardzo
ciekawe zjawiska. Należą do
nich stale wzrastające zainteresowanie tym konkursem, i to
zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Ponadto, zwraca uwagę fakt, że w pierwszych edycjach Konkursu dominowały
zapożyczone teksty literackie,
przerobione na gwarę wiersze
i opowiadania, które były przeplatane nielicznymi tekstami
autorstwa naszych mieszkańców. Obecnie przeważają teksty
autorskie, pisane wierszem lub
prozą, nierzadko z dużą dawką humoru. Ich treści obejmują zagadnienia z życia codziennego, nawiązują do aktualnych

wydarzeń społecznych, zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych, przywołują wspomnienia
dawnych czasów, dawnych wierzeń i zwyczajów. Czasami zawierają one elementy dawnych
przyśpiewek, piosenek i rymowanek. Wreszcie pokazują naszą gminną rzeczywistość, nasze problemy i radości, a nawet

ciekawostki z życia gminy, wsi
i rodziny. Teksty te są niepowtarzalne i niezwykłe, zachwycają
oryginalnością i wyjątkowym
spojrzeniem na świat ten dawny i obecny.
Zależy nam na tym, aby
wszystkie utwory zachować od
zapomnienia poprzez utworzenie zbioru tekstów zaprezento-

Pracę nad utworzeniem zbioru rozpoczęliśmy od utworzenia
wykazów utworów zaprezentowanych podczas kolejnych edycji
konkursu wraz z nazwiskami autorów tekstów i osób prezentujących wiersz czy inny tekst literacki. Wykazy takie są dostępne
w biurze GZOKSiT w Tworkowie.
Osobą odpowiedzialną za to
przedsięwzięcie jest Sabina Ciuraszkiewicz, starszy specjalista
ds. kultury, telefon. 500 048 566,
adres email: kultura@gzoksit.
krzyzanowice.pl. Adres: Gminny
Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Krzyżanowicach
z/s w Tworkowie.

Informacja o Administratorze
Administrator a zarazem Organizator konkursu Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Krzyżanowicach
z/s w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48, 47-451 Tworków, adres e-mail: gzoksit@krzyzanowice.pl (GZOKSiT) informuje, iż przekazane przez Państwa dane podczas kontaktu
w sprawie utworów będą przetwarzane w celu umożliwienia
stworzenia i tworzenia zbioru tekstów zaprezentowanych
podczas wszystkich edycji Konkursu Gwary Śląskiej organizowanego przez GZOKSiT, co
stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji o na temat Państwa
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod adresem http://bip.krzyzanowice.
pl/gzoksit/gzoksit_rodo.html
lub kontaktując się bezpośrednio lub mailowo z GZOKSiT.

PRZEGLĄD KOLĘD
Dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców gminy Krzyżanowice serdecznie zapraszamy do udziału w XVI GMINNY
PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK „Święta z Kolędą Weihnachten mit Weihnachtslie-

Świąteczny konkurs plastyczny
Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców gminy do udziału w świątecznym
konkursie plastycznym. W tym
roku tematem jest ozdoba choinkowa. Może to być ręcznie
wykonana bombka, zabawka,
gwiazdka, itp. Wszystko co tylko

wanych przez dzieci, młodzież
i dorosłych podczas poszczególnych edycji Gminnego Konkursu Gwary Śląskiej. Zbiór może
okazać się niezwykle cennym
źródłem informacji dla folklorystów, socjologów i antropologów,
ale przede wszystkim, może posłuży kolejnym pokoleniom i będzie stanowił, nasz gminny zbiór
tekstów, z którego będą mogli
czerpać nauczyciele, rodzice
i dzieci, a także starsi członkowie naszej społeczności.
Biorąc pod uwagę wszystkie
wymienione powyżej aspekty,
pragniemy zwrócić się do tych
Państwa, którzy kiedykolwiek
napisaliście tekst lub teksty zaprezentowane podczas kolejnych edycji Konkursu Gwary
Śląskiej, z prośbą o nieodpłatne
przekazanie tych utworów do
biura GZOKSiT. Utwory posłużą do stworzenia zbioru tekstów
gwarowych. Zapewniamy, że każdy utwór będzie podpisany imieniem i nazwiskiem jego autora
oraz oznaczony datą. Oczywiście
jeśli będzie inne państwa życzenie zostanie ono uszanowane.

chcielibyśmy zawiesić na choince, a zależy to wyłącznie od
naszej wyobraźni. Nowością dla
tegorocznego konkursu, sprowokowaną panującą sytuacją,
jest to, że nadesłanymi pracami udekorujemy choinkę przed
Centrum Kultury w Tworkowie.

W ten sposób wszyscy mieszkańcy będą mogli podziwiać
wystawę pokonkursową, w dowolnie przez siebie wybranym
momencie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
z nagrodami. Na prace czekamy
do 9 grudnia br.

dern” pod doatkowym tytułem tora jakim jest WhatsApp, na
„Zostań w domu - przyślij nagra- podany w regulaminie numer.
nie“. Aby wziąć udział w PrzeNa zgłoszenia czekamy do
glądzie należy wysłać nagraną 10 grudnia br.
przez siebie kolędę lub pastorałkę w języku polskim i/lub niemieckim, za pomocą komunika-
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KOMPLET PUNKTÓW
dla Tworkowa
Tworków » W niedzielne popołudnie w Tworkowie emocji
nie brakowało. Choć spotkanie
to było tak naprawdę formalnością, gdyż zespół Adama Jachimowicza zagra wiosną w grupie mistrzowskiej, to gospodarze pokazali rywalom, jak grać,
a przede wszystkim trafiać do
siatki. Łącznie w spotkaniu padło siedem goli. Zdecydowana
większość dla gospodarzy.
Od początku meczu ekipa
Tworkowa starała się narzucić
rywalowi swój styl gry. Rozgrywała piłkę przytomnie w obronie oraz skrzydłami. Gra defensywy Zameczku była jednak na
tyle dobra, że większość starań
ekipy gospodarzy była niweczona. Aż do 25 minuty. Wtedy to
mocnym strzałem piłkę w siatce umieścił Konrad Kochan,
wyprowadzając zespół z gminy
Krzyżanowice na prowadzenie.
Strata gola podziałała mobilizująco na zespół Czernicy,
który próbował zaatakować.
Niewiele jednak z tego wyszło,
prócz tego, że gra na dość długo utknęła w środkowej strefie
boiska. Dopiero w 44 minucie
wynik na tablicy świetlnej uległ

zmianie. Piłkę w siatce, między
nogami interweniującego bramkarza Czernicy umieścił Krzysztof Szewczyk. Niedługo potem
arbiter zaprosił oba zespoły na
przerwę.
Po zmianie stron sytuacja
na boisku nie uległa diametralnej zmianie. Nadal to gospodarze mieli zdecydowanie więcej
do powiedzenia. Potwierdzili to
golem Pawła Polaka z 54 minuty. Zawodnik ten przebiegł niemal całą połowę zespołu gości,
a następnie bez większych problemów umieścił piłkę w siatce.
Zdobycie trzeciego gola chyba
nieco rozluźniło zespół Tworkowa. Czernica poczynała sobie
bowiem coraz śmielej, a w 58
minucie trafiła nawet do siatki
gospodarzy. Autorem trafienia
był Marcin Sobczak.
Trafienie dla gości obudziło
ekipę miejscowych. Na powrót
doszli do głosu, atakując raz lewą, a raz prawą flanką. W czasie
jednej z takich akcji piłka trafiła
w pole karne, do Pawła Kowacza, który tylko przyłożył nogę
i posłał piłkę do siatki. To jednak nie był koniec. Trzy minuty później w pole karne wpadł

Mateusz Sitnik, po czym został
sfaulowany przez interweniującego bramkarza Zameczku.
Sędzia bez zawahania wskazał
na „wapno”, a skutecznym egzekutorem jedenastki był sam
poszkodowany.
Zdobycie piątego gola ponownie uśpiło ekipę gospodarzy. Po jedenastu minutach od
trafienia na 5:1 gracze czernickiego Zameczku znów zaskoczyli defensywę i bramkarza gospodarzy. Do siatki trafił po raz drugi w tym meczu Marcin Sobczak.
Ostatnie trzynaście minut
niedzielnego spotkania to już
spokojna gra obu zespołów.
Choć zarówno gospodarze jak
i goście starali się stworzyć dogodne sytuacje do zdobycia kolejnych goli, to te ostatecznie nie
padły. Pojedynek zakończył się
pewnym zwycięstwem Tworkowa, co przypieczętowało awans
tej drużyny do grupy mistrzowskiej. Z kolei Zameczek wiosną
będzie walczył o pozostanie
w tej klasie rozgrywkowej.
LKS 05 Tworków – LKS
Zameczek Czernica 5:2 (2:0)
(naszraciborz.pl)

LKS Krzyżanowice bez trenera
Krzyżanowice » Grający trener LKS Krzyżanowice, Marcin Malinowski (na zdj.) opuścił
drużynę. Został asystentem trenera Dariusza Dudka w Sandecji Nowy Sącz.
Praca, jaką wykonał Marcin
Malinowski od momentu objęcia zespołu Krzyżanowic przynosi efekty. Dzięki temu drużyna wróciła do czołówki tabeli
klasy okręgowej i jest bliska
awansu do grupy mistrzowskiej tych rozgrywek. W klubie
z Dworcowej wiadomo było, że
gdy na horyzoncie pojawi się
propozycja z wyższej ligi, Marcin Malinowsi odejdzie z Krzyżanowic. By trener Malinowski
mógł dokończyć rundę jesienną, zabrakło dosłownie kilku dni.
Wczoraj, 11 listopada, już bez
niego na ławce trenerskiej ekipa Krzyżanowic pewnie poko-

nała w zaległym meczu zespół
z Krzanowic.
Do końca obecnej rundy klub
z Krzyżanowic będzie musiał poradzić sobie bez trenera. O pozostanie w najlepszej czwórce raciborskiej okręgówki starać będą
się doświadczenie zawodnicy:

Mariusz Adaszek i Marcin Pawłowski. Kibice nie muszą jednak
martwić się o przyszłość. Klub
zapewnia bowiem, że na miejsce
Marcina Malinowskiego zostanie zatrudniony równie dobry
szkoleniowiec.
(naszraciborz.pl)

Z WOLEJA

Runda jesienna o mistrzowskie punkty w klasach w których występują drużyny naszej
Gminy dobiegła już końca. Pozostało jeszcze do rozegrania
parę meczy zaległych. Pomimo
tego sytuacja naszych drużyn
nie ulegnie zmianie. Bardzo
dobre wiadomości dla kibiców z klasy okręgowej Śl.Z.P.N.
Katowice. Obie nasze drużyny grające w grupie Racibórz
grać będą wiosną w grupie
A walczącej o awans do IV ligi. Tym samym zapewniły już
sobie grę w rundzie jesiennej
sezonu 2021/2022 w klasie okręgowej. Aktualnie LKS Tworków II miejsce w tabeli - 36
pkt, bramki 51:30 i mecz zaległy z LKS Nędza. Natomiast

LKS Krzyżanowice IV miejsce
- 35 pkt, bramki 40:24.
W klasie "A" Podokręgu
Racibórz niestety nie drgnęło konto punktowe jedynego
naszego przedstawiciela w tej
klasie. LKS Chałupki z jednym
zdobytym punktem, bramki 11:92 zajmują ostatnie XVI
miejsce w tabeli.
W klasie "B" tegoż Podokręgu LKS Owsiszcze plasuje się
na VI miejscu - 27 pkt, bramki
41:28 i mecz zaległy z GÓRNIKIEM Pszów, zaś LKS Zabełków XVI miejsce - 12 pkt bramki 29:40 i 1 mecz zaległy.
W klasie "C" najlepiej spisują się rezerwy z Tworkowa - IV
miejsce, 19 pkt, bramki 27:30.
LKS Owsiszcze II - X miejsce,

9 pkt, bramki 7:36 i LKS Bolesław - XI miejsce, 7 pkt, bramki 22:34.
Juniorzy Starsi LKS Krzyżanowice grający w klasie A1
Podokręgu Rybnik zakończyli rozgrywki na V miejscu ze
zdobyczą 26 pkt, bramki 38:19.
28 listopada br LKS Krzyżanowice rozegra na boisku
w Nieboczowach mecz półfinałowy o Puchar Polski Podokręgu Racibórz z NAPRZODEM
Syrynia.
Jeszcze tylko parę zaległości i buty na kołki aż do wiosny,
o ile na to pozwoli sytuacja covidowa.
Sytuacja na dzień 22.11.2020 r.
Jan Kubik
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REKRUTUJEMY

PRACOWNIKÓW MONTAżU

Serdeczne podziękowania
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom
oraz wszystkim tym, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Ignacego Stuchły
składa Rodzina
Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

KES POLAND Sp. z o.o.
członek grupy LG

zADzWOń,
PRzYJDź
I SPRÓbUJ

OGŁOSZENIE

Jesteśmy czołowym producentem wiązek kablowych dla motoryzacji i poszukujemy nowych
współpracowników do Wodzisławia Śląskiego na stanowisko montażysty.
Twoim zadaniem będzie montaż wiązek kablowych, które następnie zostaną
zamontowane w reflektorach samochodowych.
• Nie jest to produkcja taśmowa.
• Wymagamy jedynie zdolności manualnych oraz chęci do pracy na trzy zmiany.
• Chętnie wszystkiego Cię nauczymy.
• Czyste i ciche środowisko pracy.
Proponujemy:
• Dobre warunki wynagradzania – nawet do 4000 zł
• Premia rekrutacyjna 500 zł
• Atrakcyjny pakiet medyczny dla Ciebie i Twojej rodziny
• Premia za jakość 100 zł
• Premia frekwencyjna 150 zł
• Praca w systemie trzyzmianowym

Skontaktuj się z nami na tel.
+48 883 226 854 lub na e-mail:
k.swierczynska@kespoland.pl

Krzyżanowickie Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy
Gminy Krzyżanowice
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Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5,
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tel: +48 32/4194050 wew. 131
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Skład: Fabryka Informacji Sp. z o.o.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów oraz nie
ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.

REKLAMA

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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REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
Sonia Sarnacka

TWORKÓW | ul. Długa 30a | Tel.: 508247697
ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRM:
księgi przychodów i rozchodów
księgi handlowe (pełna księgowość)
ryczałt i karty podatkowe
ewidencje środków trwałych
kadry i płace
rozliczenia ZUS
deklaracje CIT, PIT, VAT, ZUS
prowadzenie spraw BHP w firmie

OPTYK

Urszula Jaros-Luniak

tel. +48 502 647 791

Chałupki, ul. Raciborska 20

• OKULARY KOREKCYJNE, SŁONECZNE I OCHRONNE DLA DOROSŁYCH,
MŁODZIEŻY I DZIECI
• SZEROKI WYBÓR OPRAW OKULAROWYCH
I SOCZEWEK KOREKCYJNYCH
• BADANIE OSTROŚCI WZROKU

REALIZACJA RECEPT LEKARSKICH
Czynne: Pn-Pt: 9:00-16:00, Sob: 9:00-13:00
*Możliwość umówienia wizyty poza godzinami otwarcia.
REKLAMA

REKLAMA

ROL CARS

MECHANIKA

POJAZDOWA

Roland Girtler
Tworków, ul. Główna 33
Tel.: 694 995 344
•
•
•
•

REKLAMA

Geometria, rozrządy, sprzęgła
Hamulce układy zawieszenia
Naprawy główne i bieżące
Komputerowa diagnostyka wymiany:
olejów i filtrów

REKLAMA

REKLAMA

Usługi Projektowe Instalacji Sanitarnych
mgr inż Marta Nowak

Usługi projektowe w zakresie:
wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, c.o.
przyłączy wody, kanalizacji
przydomowe oczyszczalnie ścieków

+48 605 438 147  martsprojekt@gmail.com NIP 639-19-90-049

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
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Z bibliotecznej
Oferta wydawnicza na listopad to zestaw różnych książek,
o różnej tematyce. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie na
długie jesienne wieczory.

półki

DZIEWCZYNA Z NEAPOLU - LUCINDA RILEY

Książka to swoisty pamiętnik matki dla syna. Tym sposobem chce
wyjaśnić mu jaka miłość łączyła ją z jego ojcem. Wszystkie jej decyzje
mają w całej tej historii swoje uzasadnienie. Ten pamiętnik jest bardzo osobisty, że można się zastanowić czy faktycznie można go przeczytać. Historia Rosanny i Roberta to opowieść o miłości. To uczucie
kojarzy się przeważnie z czymś dobrym. Jednak autorka nie tylko tak
ją przedstawia. Pokazuje ją w różnym świetle : platoniczna, macierzyńska, rodzicielska itp. Każda jej twarz różni się od siebie. Autorka
prezentuje bardzo delikatny styl pisarski. Potrafi opowiedzieć to tak,
że ma się uczucie jakby czytelnik nie był tylko widzem. Ale również jej
uczestnikiem. Akcja toczy się bardzo płynnie, traci się poczucie czasu.
Oczywiście wątkiem głównym nie jest tylko miłość. To także zwrócenie
uwagi jak podejmowane decyzje mogą zmienić kierunek naszego życia i naszych najbliższych. Interesujący prócz historii Rosanny i Roberta jest także wątek Lucy
brata Rosanny i jej przyjaciółki. Dwie zbłąkane dusze, które nie wiedzą czego chcą od życia. Ich
strach przed uczuciem, które ich połączeniem staje się silniejsze i przesłania wszystko co jest
oczywiste. Zakończenie jest mocną puentą całości. Trafiona w punkt, stworzona tak by dotrzeć
do naszych dusz. Po jej przeczytaniu na długo pozostaje w pamięci.

LEKARZE W GÓRACH
- WOJCIECH FUSEK, JERZY PORĘBSKI
Autor sprawnie, z dawką humoru, lekkim językiem, ukazał rolę lekarza wyprawy, oraz cały proces aklimatyzacji człowieka w górach najwyższych. Znajdziemy tu sporo zagadnień związanych z medycyną
górską, ale w przystępnej formie. Książka stanowi dobre uzupełnienie reszty literatury górskiej w której rola lekarza jest traktowana po
macoszemu. To nie jest reportaż, który zwala z nóg, ale autorzy wykonali kawał dobrej dziennikarskiej roboty gromadząc liczne historie
tych, o których zwykle się nie mówi. W dobie wspinaczki w alpejskim
stylu, przy dostępności helikopterów, a być może niedługo dronów
o dużym udźwigu odchodzi się od zabierania lekarzy na wysokogórskie wyprawy. W dobie złotej ery polskiego himalaizmu medyk w bazie stanowił integralną część zespołu, odpowiadał za zabezpieczenie medyczne, ale także był
oparciem i powiernikiem. Niektórym udało się także zaliczać ośmiotysięczniki czy brać udział
w brawurowych akcjach, jeśli nie fizycznie, to zdalnie prowadząc ataki. Książka polecana każdej osobie, która jest zafascynowana magnetyzmem gór wysokich.

NIECH TO SZLAK. KRONIKA ŚMIERCI W GÓRACH
- BARTŁOMIEJ KURAŚ
O Tatrach dawno nic tak dobrego nie napisano. W końcu zaczytać się
można w książce o tematyce górskiej, która jest adresowana do przeciętnego turysty. Nie opisuje na kilkuset stronach himalajskich wypraw
(choć wspomina też ich uczestników służących w TOPR), ale tatrzańskie szlaki , na których też nie trudno o nieszczęście. Ta tematyka pewnie będzie wielu czytelnikom bliska, bo przecież w Tatry łatwo jest się
dostać, a Himalaje to przywilej wybrańców. Autor w bardzo ciekawy
sposób, momentami subiektywny i osobisty, opowiada dramatyczne
historie ze szlaków rodzimych gór. Daje głos ratownikom TOPR, którzy radzą jak wrócić cało z takich eskapad, a także opisuje inne formy
fascynacji Tatrami i Podhalem niż tylko piesza wędrówka (doktorant
filozofii, który został juhasem). Są i dobre momenty literackiego reportażu, a nawet poezja... Do
tego "Niech to szlak" zmieści się do plecaka. Książka budzi emocje "Bartłomiej Kuraś napisał
bardzo dobrą książkę, która staje się pozycją obowiązkową nie tylko z gatunku „literatura górska”, ale też „literatura faktu”. Cieszy, że tytuł, który pozornie mógłby zwiastować tanią sensację, okazał się rzetelną i wartościową lekturą."

Myśl
O naszym szczęściu nie decyduje to, co nam się przydarza,
ale to, jak na to reagujemy.

Andrew Matthews

Uśmiechnij się
Kiedy Chuck Norris spogląda w niebo, chmury pocą się ze strachu. Nazywamy to
deszczem.

Wybory w latach 50-tych. Na ścianie wisi portret Stalina. Przyciąga uwagę starszej,
niedowidzącej babci.
- O! Piłsudski.
- Nie Piłsudski towarzyszko tylko Josef Wisarionowicz Stalin.
- A co on takiego zrobił ten Stalin?
- On wygnał Niemców z Polski.
- Dałby Bóg, pogoniłby i Ruskich.

Przesłuchanie świadka w sadzie:
- Na jakiej podstawie świadek utrzymuje, ze oskarżony był pijany?
- Bo wykrzykiwał, że nie boi się żony...

Kobieta rozmawia ze swoim gospodarzem domu o lokatorach, mieszkających nad nią:
- Oni w nocy tupią i głośno się zachowują aż do północy - skarży się kobieta.
- Czy to Pani przeszkadza? - pyta się gospodarz.
- Nie, ja i tak zwykle o tej porze ćwiczę grę na skrzypcach.

Na ławce w parku siedzi milicjant i tak gorzko łka, że jakiś miłosierny przechodzień
ulitował się nad nim i pyta
- Czemu pan tak płacze?
- Pies patrolowy mi uciekł.
Proszę się tak nie martwić, może odnajdzie drogę.
- On tak, ale jak ja trafię?


KOBIETA W WATYKANIE
- MAGDALENA WOLIŃSKA-RIEDI
Jak żyje się w najmniejszym państwie świata. Magdalena WolińskaRiedi jest znana z ekranu telewizora. Od 2014 roku jest korespondentką Telewizji Polskiej w Watykanie i Rzymie. Jest lingwistką, tłumaczką, dziennikarką i producentką ponad 20 filmów dokumentalnych.
Prywatnie jest żoną i mamą dwóch córek. Sąsiadką trzech papieży.
Mieszkała 2 lata niedaleko Jana Pawła II, u schyłku jego pontyfikatu.
Sąsiadowała z Benedyktem XVI za czasów jego papiestwa i po abdykacji. Mieszkała w pobliżu obecnie dzierżącego tytuł biskupa Rzymu
Franciszka. Miała okazję poznać od kulis funkcjonowanie państwa,
które jest inne niż wszystkie pozostałe na świecie.
Konsekwencją powyższych faktów jest niezwykła książka, która zabierze nas do świata znanego nielicznym. Tytuł bardzo ciekawie ujmuje specyfikę Watykanu. Z jednej strony to wyjątkowy teren dla katolików, siedziba papieża,
niezwykle ciekawe turystycznie miejsce, nadzwyczajny punkt na mapie pielgrzymów z całego
świata, a z drugiej to małe terytorium, które dla nielicznych jest ojczyzną, w której się mieszka
i pracuje, spaceruje, robi zakupy, odpoczywa, wychowuje dzieci i spotyka z sąsiadami. Idąc po
bułki, można zobaczyć papieża i jego gości i być świadkiem niecodziennych zdarzeń. Watykan
urzeka pod wieloma względami. Tradycją, świętością, historią, architekturą. W godzinach nocnych i wieczornych jest enklawą ciszy i spokoju, co tak bardzo różni go od Rzymu, który wiecznie tętni życiem i nie zasypia.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
217.279,71 zł
Koszt, zgodnie z umową, zadania, pn.:
„Budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce”

