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Festiwal Górnej Odry
PORWAŁ CAŁY REGION
Chałupki » Ostatni weekend czerwca, w całym subregionie śląskim, minął pod znakiem festiwalu, który był uwieńczeniem powstałej, nowej marki turystycznej jaką jest Kraina
Górnej Odry. Święto Górnej
Odry zawitało również do naszej Gminy, która jak podkreśla
wójt gminy Grzegorz Utracki –
jest pierwszą gminą w Polsce
przez którą przepływa rzeka
Odra – główna bohaterka fe-

stiwalu i marki turystycznej
naszego regionu.
Festiwal Górnej Odry na
terenie gminy Krzyżanowice
odbył się w sobotę, 26 czerwca w Chałupkach na terenie
starego przejścia granicznego. Świętowanie rozpoczęło
się spływem kajakowym Granicznymi Meandrami Odry
w której udział wzięło prawie
60 osób, a uczestników przywitał wójt gminy Krzyżanowice.

Dla osób lubiących piesze wędrówki w programie festiwalu
przewidziany był nordic walking wzdłuż meandrów Odry.
Część artystyczna festiwalu
rozpoczęła się od wystąpienia
laureatów Gminnego Przeglądu Młodych Talentów podczas
którego młodzi finaliści śpiewali, recytowali oraz tańczyli. Następnie w programie imprezy
wystąpił gminny zespół taneczny „Uśmiech”, który posiada
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światową renomę w swojej działalności artystycznej. Po nich
na scenę weszła Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice, którą
poprowadził Krzysztof Fulneczek a towarzyszyli im soliści
Magda Pohlmann i Kamil Klimek. Podczas występu orkiestry,
wszystkich uczestników festiwalu przywitali - dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wojciech Dziąbek,
dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego Adam
Wawoczny oraz gospodarz festiwalu wójt gminy Krzyżanowice.
Prawdziwa zabawa rozpoczęła się o godzinie 19.30 kiedy na
scenę weszła gwiazda wieczoru
Majka Jeżowska wraz z zespo-

łem – autorka wielu przebojów
przy których, od wielu lat, bawi się zarówno młode jak i starsze pokolenie. Płyta koncertowa
drżała od skoków i tańców podczas koncertu. Po każdym utworze artystka nagradzała słuchaczy swoimi zdjęciami i plakatami
z autografem oraz najnowszymi
płytami. Po koncercie fani rów-

nież mieli okazję zdobyć autograf
Majki Jeżowskiej oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Finałem festynu był pokaz
laserów przestrzennych z efektami ogniowymi oraz animacja
laserowa na kurtynie wodnej.
Uczestnicy zabawy do późna mogli bawić się przy muzyce DJ’a.
(lukbor)
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Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021
Gmina Krzyżanowice » To
był kolejny rok szkolny pod znakiem epidemii i zdalnego nauczania. Choć starano się prowadzić nauczanie hybrydowe
(stacjonarne + zdalne) to nauczyciele i uczniowie ponownie musieli poznawać nowe metody i formy pracy. Większość
uczniów świetnie sobie poradziła w panującejj rzeczywisto-

ści, niektórzy jednak uznali, że
jest to okres „dłuższych wakacji”
i nie uczestniczyli w zdalnym
nauczaniu w takim zakresie, jak
powinni. Nauczycielom w tym
czasie przybyło mnóstwo obowiązków, które okazały się bardzo czasochłonne. Komputer,
Internet i cały wachlarz nowoczesnych technologii z pewnością nie zastąpią bezpośrednie-

go kontaktu uczniów, rodziców
i nauczycieli. Wszyscy mamy nadzieję, że prędzej czy później ta
epidemia się skończy i wszyscy
będziemy mogli wrócić do normalności. Uczniom życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji, a nauczycielom spokojnego czasu.
(lukbor)
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ABSOLWENCI 8 KLAS
GMINY KRZYŻANOWICE

SP TWORKÓW
Wychowawca: Edyta Obruśnik
I rząd od lewej: Agata Ignatzy, Karolina Gorczowska, Klaudia Buba, Patrycja Kolarczyk, Monika Czuluk, Justyna Kubatko,
Amelia Kalisz, Sara Pallus
II rząd od lewej: Samuel Kostrzewa, Jakub Kubaszek, Antonina Krzykała, Dominika Burger, Justyna Białas,
Paweł Burszyk, Kajetan Białas

SP CHAŁUPKI
Wychowawca klasy: mgr Agata Herman
Cwik Alex, Czogała Weronika, Ćmok Filip, Gurk Emilia, Janik Dawid, Kawula Paulina, Kołodziejczyk Patryk, Korczok David,
Krakowczyk Jasmin, Kubny Natalia, Piechaczek Seweryn, Socha Szymon, Socha Weronika, Solich Jakub, Stuchły Kamil,
Wolnik Aron, Zorich Alicja

SP CHAŁUPKI
Od lewej: Kamil Sedlaczek, Kamil Migacz, Bartosz Szwagrzak, Paweł Matuszek, Kinga Wolnik, Nicola Hojka, Dominika
Boriński, Małgorzata Kurzidem, Patrycja Urbańczyk, Nikodem Fojcik.

SP KRZYŻANOWICE
Boczek Tomasz, Borek Nina, Chytroszek Natalia, Czarnotta Wiktoria, Kuczera Jakub, Kwaśnica Tobiasz, Langer Seweryn,
Lasak Piotr, Mróz Natalia, Oczadły Aleksandra, Płoska Zuzanna, Sbeczka Nicola, Schreiber Klaudia, Sycha Paweł, Trzepak
Natalia, Wiącek Justyna, Wojtek Jakub, Wolek Hanna, Wramba Kamil, Zielonka Michał

SP KRZYŻANOWICE
Bielan Magdalena, Bugla Kacper, Czerny Julia, Czerny Karolina, Fichna Błażej, Juraszek Paweł, Kamradek Michał,
Koneczny Filip, Kura Anna, Liszka Martin, Mierzwińska Wiktoria, Starok Piotr, Śmietana Tobiasz, Uliczka Michał, Ulman
Jakub, Waliczek Dawid, Wystyrk Emilia
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Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta
Gmina Krzyżanowice » Radni Gminy Krzyżanowice podczas
XXXII sesji większością głosów
ZA przyznali wotum zaufania
i udzielili absolutorium dla wójta gminy Grzegorza Utrackiego.
Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Krzyżanowice
wójt gminy złożył sprawozdanie
z wykonania uchwał i działalności, przedstawił „Raport o stanie gminy Krzyżanowice za rok
2020”. Następnie przystąpiono do
głosowania nad uchwałami, m.in.
w sprawie wotum zaufania dla
wójta gminy Krzyżanowice oraz
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice i udzielenia absolutorium
wójtowi gminy Krzyżanowice za
2020 rok. Na sesji obecnych było
13 radnych, 2 było nieobecnych.
Rada Gminy większością głosów przyznała wotum zaufania

i udzieliła absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.
Na stronie prezentujemy zdjęcia z części przeprowadzonych
inwestycji, które znalazły się
w raporcie o stanie gminy Krzyżanowice za rok 2020. Obszerniejszy artykuł na jego temat znajdzie się w najbliższym numerze
Gminnych Wieści.
(lukbor)

Droga Transportu Rolnego
w Krzyżanowicach

ul. Fabryczna
w Chałupkach

Droga Transportu Rolnego
w Krzyżanowicach

ul. Główna
w Rudyszwałdzie

Centrum Górnej Odry

Oświetlenie bramy
w Krzyżanowicach

Dach przedszkola
w Bolesławiu

Ruiny Zamku w Tworkowie

Termomodernizacja szkoły
w Chałupkach

Termomodernizacja szkoły
w Tworkowie
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Nowa trasa rowerowa
Z DOFINANSOWANIEM

WYRÓŻNIENIE
dla sołectwa Chałupki

W dniu 1 czerwca z rąk Dyrektora Departamentu Terenów Wiejskich Marcina Rachwał przedstawiciele Gminy
Krzyżanowice zastępca wójta
Wolfgang Kroczek, Ewa Widera i sołtys wsi Chałupki Izabela Topa odebrali statuetkę i dyplom dla sołectwa Chałupki, które w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego
zdobyło wyróżnienie. Chałupki
otrzymały nagrodę pieniężną
w wysokości 3 tyś zł.
(referat PŚ)

Na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia w dniu
17.06.2021 podjęta została decyzja o wyborze do dofinansowania kolejnego projektu dla
Gminy Krzyżanowice. Projekt:
„Opracowanie dokumentacji
technicznej transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków”, uzyskał dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg

V - A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020. Dofinansowanie pozyskane w ramach projektu pozwoli na sfinansowanie
prac zakładających opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla budowy odcinka trasy rowerowej między
miejscowościami Roszków i Zabełków, która pozwoli rowerzystom na ominięcie newralgicznego odcinka Drogi Krajowej
nr 45, łączącej obie miejscowości. Projekt stanowi pierwszy,

(referat PŚ)

Projekt „Opracowanie dokumentacji technicznej transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków”
dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg
V - A Republika Czeska - Polska w Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

Kompostowniki dla Gminy

i zakłada realizację wspólnych
działań z zakresu edukacji ekologicznej promocji dziedzictwa
przyrodniczego i ekoturystyki
go gmina jest członkiem. Pro- a także wzajemnej wymiany doG m i n a K r z y ż a n o w i c e „EPOCA” - Environmental pro- szą wspólną inspiracją, realizo- jekt polega na współpracy LGD świadczeń. (referat PŚ)
otrzymała trzy kompostowniki tection - our common aspira- wanego przez Stowarzyszenie Morawskie Wrota z LGD ZieloProjekt realizowany jest
w ramach projektu współpracy tion – Ochrona środowiska na- LGD Morawskie Wrota, które- ny Szlak Niziny Mazowieckiej w ramach poddziałania 19.3
Krzyżanowice - zaplecze techniczne UG

niezbędny etap do realizacji tej
potrzebnej dla miłośników rowerów inwestycji. Przygotowana w przyszłości ścieżka służyć
będzie zarówno naszym Mieszkańcom, jak i odwiedzającym
naszą gminę cyklistom. Partnerem projektu jest czeska, partnerska gmina Silherovice, a pozyskane dofinansowanie wyniesie ponad 82.000,00 PLN.

Tworków Ośrodek Zdrowia

Chałupki WCWiR

„Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy
z lokalna grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”
(referat PŚ)
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Chałupki » Kiermasz staroci
po raz kolejny cieszył się wielkim zainteresowaniem i stał się
celem „łowców” okazji i kolekcjonerów przeróżności, którzy
zameldowali się pod granicą, 20
czerwca w pogodną niedzielę .
Jedyną niepewną podczas każdego z podobnych wydarzeń odbywających się pod chmurką
jest pogoda, która i tym razem
dopisała wystawcom i odwiedzającym jarmark w Chałupkach.
Jarmark na Granicy, wpisany
w coroczny kalendarz wydarzeń
gminy Krzyżanowice, przyciąga do siebie ogrom wystawców
z przeróżnymi – pięknymi, błyszczącymi, odnowionymi, a czasem
zardzewiałymi i nietypowymi –
przedmiotami. Ilość eksponentów rośnie wprost proporcjonalnie do tłumów odwiedzających
kiermasz na starej granicy pomiędzy Chałupkami a Bohuminem. Tym razem nie było inaczej.

KORONA ZDOBYTA
– rajd rowerowy udany
Gmina Krzyżanowice »
Około 80 osób wzięło udział
w rajdzie rowerowym liczącym
35 kilometrów z czego większa
jego część trasy przebiegała
po wałach suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.
Dzisiaj, tj. 19 czerwca br. po
godzinie 10 spod Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Tworkowie wyruszył pierwszy w tym roku, zorga- nowice, rajd rowerowy, którego
nizowany przez Gminę Krzyża- główną atrakcją było zdobycie

pełnej korony zbiornika przeciwpowodziowego. Ze względu
na wysoki upał panujący tego
dnia skrócono trasę rowerową
z planowanych 35 km na 27 kilometrów. Po drodze rozmieszczono również dwie kurtyny wodne w celu schładzania uczestników rajdu.
Wśród uczestników znaleźli się prawdziwi, rowerowi zapaleńcy, którym niestraszne są
tropikalne upały i dalekie trasy. Nie brakowało całych rodzin

z młodymi kolarzami oraz wytrwałych seniorów. Przez całą
trasę rowerzystom towarzyszył,
również na rowerze, wójt gminy
Krzyżanowice Grzegorz Utracki. Finał rajdu miał miejsce na
Ruinach Zamku w Tworkowie,
gdzie na uczestników czekał poczęstunek i ciekawe podarunki w postaci gadżetów Gminy
Krzyżanowice
(lukbor)

Wśród eksponatów można było zobaczyć ceramiczne i kryształowe ozdoby oraz
przedmioty codziennego użytku,
stare zabawki, monety, znaczki,
obrazy, zegary, stare maszyny
czy też prace wykonane własnymi rękami, czyli rękodzieło.
Nie zabrakło również przeróż-

nych zdobiących figurek i przedmiotów wykonanych z mosiądzu, miedzi czy pozłacanych.
Dosłownie dla każdego coś się
znalazło. Nawet rupiecie i złom,
ale czasem cenny i przez kolekcjonerów bardzo pożądany.
(lukbor)
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FESTIWAL ŚLĄSKIE SMAKI

skiego, wielokrotna jurorka
konkursów regionalnych
8. Jadwiga Gajewska - przedstawicielka Kół Gospodyń
Wiejskich, miłośniczka kuchni regionalnej

Organizatorami
wydarzenia byli:

4.

5.

6.
Racibórz » Tegoroczna XV
edycja Festiwalu odbyła się 13
czerwca na Zamku Piastowskim w Raciborzu, przyciągając
tłumy smakoszy śląskiej kuchni.
Gminę Krzyżanowice i Powiat
Raciborski w konkursie o Złotą
Zopaskę reprezentowały Koła
Gospodyń Wiejskich z Tworko-

wa i Zabełkowa. Zgłoszone przez
Panie z KGW regionalne potrawy
ujęły swoim smakiem podniebienia Jury, zdobywając:
1 miejsce – Złotą Zopaskę
w kategorii „Potrawa regionalna” – KGW Tworków za KOŁOCZ ŚLĄSKI oraz 2 miejsce
– Srebrną Zopaskę w kategorii

nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, autor książek i telewizyjnych oraz radiowych programów kuli- 7.
Regionalne dania, potrawy
narnych, specjalizujący się
w kuchni regionalnej
i produkty oceniało Jury,
2. Grzegorz Swoboda - Starow składzie:
1. Remigiusz Rączka – przesta Raciborski
wodniczący Jury, kucharz, 3. Adam Wawoczny - Prezes Za-

„Potrawa inspirowana tradycją”
– KGW Zabełków za KRUCHE
CIASTECZKA.

rządu Śląskiej Organizacji
Turystycznej
Krzysztof Peć – szef kuchni w Restauracji Kuchnia
Otwarta Hotelu Park Inn by
Radisson Katowice, wielokrotny Juror Festiwalu Śląskie Smaki
Agnieszka Jasińska - finalistka Hell`s Kitchen Polska,
wielokrotnie uczestniczyła
w Festiwalu Śląskie Smaki,
miłośniczka gotowania
Sebastian Humski – wieloletni szef kuchni restauracji
na Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki, Juror i uczestnik
Festiwalu
Dobrawa Skonieczna-Gawlik – etnograf, naukowiec
i badacz obrzędów i kultury województwa śląskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Dąbrow-

 Śląska Organizacja Turystyczna
 Powiat Raciborski
 Agencja Promocji Ziemi
Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w Raciborzu

Patronat honorowy:

 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 Marszałek Województwa
Śląskiego – Jakub Chełstowski
 Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał
Szlachta
Festiwal „Śląskie Smaki”
promuje kuchnię regionalną
i tradycje kulinarne, pokazując że kuchnia ta jest zdrowa,
urozmaicona i smaczna. Promuje też gotowanie z produktów nieprzetworzonych.
(UG Krzyżanowice)

KERiI Krzyżanowice
– Dzień Matki i Ojca

JUBILACI
Antoni Staniek z Chałupek

Józef Blucha z Owsiszcz

Kwiaty wraz z serdecznymi
życzeniami wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego dotarły do kolejnego jubilata.
Z powodu panującej epidemii
ograniczone zostały osobiste
wizyty u jubilatów, ale wójt nie
zapomina o szanownych solenizantach, którzy zawsze mo-

gą liczyć na drobny upominek
od wójta z okazji urodzin. Tym
razem swój okrągły jubileusz
świętowali:
 Antoni Staniek z Chałupek
(90-te urodziny)
 Józef Blucha z Owsiszcz (90te urodziny)

 Helena Malcharek z Tworkowa (90-te urodziny)
 Gertruda Uliczka z Bieńkowic (90-te urodziny)
 Gertruda Buba z Tworkowa
(90-te urodziny)
 Florentyna Lasak z Owsiszcz
(90-te urodziny)

Krzyżanowice » Dzień Matki i Ojca to wyjątkowe dzień który na celu ma uhonorować ich
pracę w wychowywaniu i opiece
nad dziećmi. Święta, które wypadają w maju i czerwcu, były
okazją spotkana się członków
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Krzyżanowic w restauracji Staruszek, aby wspólnie świętować swój dzień.
Seniorzy z krzyżanowickiego KERiI w tym roku rozpoczęli sezon spotkań od świętowania Dnia Matki i Ojca. W tym
roku swój dzień celebrowali 17
czerwca br. Obecnych przywitała szefowa koła Maria Stanik,
następnie wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki złożył
serdeczne życzenia zdrowia, sił
i wszelkiej pomyślności.
(lukbor)
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XXVI Gminny Przegląd Młodych Talentów
Tworków » Tegoroczny
konkurs odbył się po rocznej przerwie i był 26. edycją.
W ubiegłym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z organizacji Przeglądu. W tym roku
GZOKSiT zdecydował się zaprosić do udziału w Przeglądzie
dzieci, młodzież i dorosłych, aby
mogli pokazać swoje umiejętności w czterech kategoriach: recytacja, taniec oraz śpiew i gra
na instrumentach. W wyznaczonym terminie wpłynęło 131
nagrań, najwięcej w kategorii
śpiew, najmniej w kategorii gra
na instrumentach. Do konkursu w kategorii recytacja i śpiew
zgłosiły się trzy osoby, którym
szczególnie gratulujemy odwagi, umiejętności i twórczego
działania. W tegorocznej edycji
wydarzenia jurorami byli w kategorii recytacja i taniec: Panie
Elżbieta Bedrunka, dr Kornelia Lach i Urszula Wachtarczyk.
Do oceny kategorii śpiew i gra
na instrumentach zaprosiliśmy
pana Jana Goldman i panią Zuzannę Ortmanns. Jury z uwagą
obejrzało wszystkie nadesłane
filmiki, podziwiając pomysłowość, zaangażowanie i pracę
jaką dzieci, rodzice i opiekunowie włożyli w przygotowanie na-
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26. Lena Stanuch, ZSP w Zabełkowie
27. Lena Nowak, Krzyżanowice
28. Paweł Tomasm, Świetlica
w Chałupkach
29. Patrycja Cwik Akompaniament: Natalia Kubala, Wiktoria Kubala, Paulina Cwik,
SP Bieńkowice
30. Renata Bedrunka, Bolesław
31. Julia Klimża, SP Bieńkowice
32. Emilia Klimża, SP Bieńkowice
33. Weronika Socha, SP Bieńkowice
34. Emilie Grűner, SP Bieńkowice

grań do Przeglądu. Z trudem
wyłoniono zwycięzców konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, życzymy
dalszego rozwoju i wielu sukcesów. Szczególnie gratulujemy
osobom wyróżnionym.

4. Zuzanna Wolnik, Przedszkole w Chałupkach
5. Mateusz Kolosko, Przedszkole w Tworkowie
6. Anna Swoboda, Przedszkole
w Tworkowie
7. Stanisław Rojewski, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w ZaLista laureatów
bełkowie
8. Emilia Henkel, SP w BieńKategoria recytacja:
1. Klara Juraszek, Przedszkole
kowicach
9. Agata Opyt, SP w Bieńkowicach
w Tworkowie
2. Karolina Bażan, Przedszko- 10. Patrycja Szczeponek, SP
le w Krzyżanowicach
w Krzyżanowicach
3. Julia Solich, Przedszkole 11. Karolina Błajda, SP w Krzyżanowicach
w Krzyżanowicach

12. Oliwia Wolnik, ZSP w Zabełkowie
13. Jan Widera, SP w Chałupkach
Kategoria taniec:
14. Blanka Wolny Szkoła Podstawowa w Chałupkach
15. Oliwia i Nina Wolnik, Tworków
16. Grupa „Rusałki” Przedszkole Zabełków
17. Amelia Miketa i Mateusz
Barciaga Świetlica Bolesław
18. Julia Cycon Zespół Taneczny Uśmiech”

Kategoria gra na instrumentach:
35. Matylda Mazurek, SP BieńKategoria śpiew:
19. Nadia Pytlik, Przedszkole
kowice
36. Albert Mazurek, SP Bieńw Tworkowie
20. Kamila Kłosek, Przedszkole
kowice
37. Florian Mazurek, SP Bieńw Chałupkach
21. Olaf Kokot, Przedszkole
kowice
38. Zespół Familijny: Florian,
w Chałupkach
Albert, Matylda Mazurek,
22. Zofia Hanslik, Zespół Szkolno-Przedszkolny w OwsziszSP Bieńkowice
czach
Przygotowała
23. Patrycja Hanslik, SP w KrzySabina Ciuraszkiewicz
żanowicach
Str. specjalista ds. kultury
24. Eliza Stefanides, SP w BieńGZOKSiT w Krzyżanowicach
kowicach
25. Lars Grűner, SP w Tworkowie

Nagrody dla wyróżniających się uczniów
Tworków » Pod koniec roku szkolnego, 17 czerwca, sala
widowiskowa tworkowskiego
Centrum Kultury zgromadziła
laureatów olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz młodych

sportowców, którzy reprezentowali swoje szkoły, a tym samym
naszą gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Sukcesy odnoszone w wielu pre-

stiżowych konkursach są efektem intensywnej pracy uczniów,
świadczą także o zaangażowaniu nauczycieli, którzy poświęcili wiele czasu na przygotowanie swoich podopiecznych. Wójt

gminy Grzegorz Utracki i dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek wręczyli dyplomy i nagrody wyróżniającym się uczniom
i listy gratulacyjne ich opiekunom. Wśród nagrodzonych byli
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjaliści, a także przedszkolaki.
(lukbor)

Więcej zdjęć i lista nagrodzonych uczniów na: www.krzyzanowice.pl
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Przedszkolaki z Krzyżanowic
Kwiecień upłynął częściowo na nauce zdalnej. W tym
czasie – zdalnie - bawiliśmy
się podczas Dnia Czekolady.
22 kwietnia czynnie obchodziliśmy Dzień Ziemi. Dzieci oglądały prezentację nt. konieczności dbania wszystkich ludzi,
zarówno dorosłych jak i dzieci,
o naszą planetę. Brały udział
w konkursach, quizach a podczas zajęć plastyczno- technicznych tworzyły z odpadów różne
ciekawe rzeczy. Pani Elwira zaprosiła dzieci do „Starego kina”

na bajki wyświetlane na ścianie
starym rzutnikiem – jak to dawno temu bywało. Starszaki z panią Anią przygotowały bajkę pt
Smerfy. Na występy zaproszono
wszystkie grupy przedszkolne.
Dzieci pięknie odegrały swoje
role a bajka była przepełniona
tańcami i piosenkami. Dzieci
brały udział w wielu ciekawych
zajęciach i zabawach.
Maj rozpoczęliśmy Dniem
Truskawki – to dzień koloru
czerwonego i truskawkowych
deserków. Najważniejszym wy-

darzeniem był Dzień Rodziny
obchodzony co roku w naszym
przedszkolu. W tym roku w wersji online. Dzieci przygotowały
bogaty program artystyczny –
wiersze, piosenki, tańce, wypowiadały się nt swoich rodziców.
Pani Edyta z grupą Wiewiórki przygotowała piękną scenkę
przedstawiającą historię mamy i taty od tego jak się poznali, po zaręczyny, ślub i narodziny dziecka. Wszystko zostało
nagrane i przesłane rodzicom
w formie filmików. Starszaki z panią Anią wybrały się do
Urzędu Gminy w dniu urodzin
pana Wójta aby złożyć serdeczne życzenia urodzinowe.
Pani Monika zorganizowała
konkurs dla dzieci i rodziców
„Pojazd uprzywilejowany”. Dzieci razem z rodzicami wykonały piękne prace przestrzenne
i wszystkim przyznano równorzędne nagrody.
Jolanta Siegmund

Taniec, taniec i jeszcze raz taniec!
To motto przewodnie w roku
szkolnym 2020/2021 w grupie
starszej w Przedszkolu w Zabełkowie. Dziewczyny znów
się pokazały i znów wygrały!
Na przełomie maja, wzięliśmy
udział w OGÓLNOPOLSKIM VI
TURNIEJU TAŃCA ONLINE
PT. „W KRAINIE BAJKOWYCH
TAŃCÓW” w Hajnówce pod Honorowym Patronatem Burmistrza miasta Hajnówka zorganizowanym przez Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka
w Hajnówce. Warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie
układu tanecznego i wysłanie
go wraz z dokładnie wypisanym formularzem zgłoszenio-

wym. Konkurs skierowany był
do dzieci przedszkolnych z całej Polski. Nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny reprezentowały: Maja Chrysteczko, Milena
Studnic, Laura Bobrzik, Daria
Swoboda, Liliana Banaś oraz
Edyta Hiltawska. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i tym większa nasza
radość gdyż udało się nam zająć III miejsce! Kolejny sukces
i wyróżnienie. Widok wesołych
i uśmiechniętych dziewczynbezcenny. Kolejny dowód na to,
że naprawdę warto.
Anna Nowak
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zabełkowie

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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udział to projekt „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi ta akcja, prowadzona jest wspólnie z Głównym
Inspektoratem Sanitarnym. Realizacja celów uczyła dzieci jak
szukać tej znakomitej, dobrej
żywności, w jaki sposób ją rozpoznawać, uwrażliwiała na spożywanie i wybieranie polskiej
żywności, która
cechuje się wysoką jakością. Dzieci dowiadywały się
jak ważne jest budowanie nawyków
wspólnych, regularnych posiłków. Dzieci dowiadywały się
gdzie i jak szukać
zdrowych produktów i żywności, poznały oznaczenia produktów,
znaczek ekologicznej żywności.
W ten sposób zostały wyposażone w wiedzę, która pozwoli im
dokonywać mądrych wyborów.
Kolejnym projektem był projekt „Kala i pszczoły” to projekt
realizowany przez fundację
APIKULTURA i Interaktywne
Centrum Pszczelarstwa APILANDIA.
Celem projektu było pobudzenie w najmłodszych chęci
pełniać. Poznawały zdrowe al- troski o ekosystem, w którym
ternatywy napojów i zdrowego funkcjonujemy, przedstawieodżywiania.
Okres przedszkolny jest
niezmiernie ważnym etapem
kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe
zachowania dotyczące zdrowia.
Dlatego też tak bardzo zależy
nam na edukowaniu dzieci w zakresie prawidłowego żywienia
już od najmłodszych lat. Utrwalone przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Z badań wynika, że żywność ekologiczna
może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci
ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz
cechuje ich istotnie mniejsze
prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości. Dlatego też kolejny projekt w którym wzięliśmy

ZDROWIE I EKOLOGIA
w bieńkowickim Przedszkolu
Bieńkowice » Przez cały rok
szkolny bieńkowickie przedszkolaki brały udział w wielu
projektach oraz akcjach. Jednym z nich którego realizacja
dobiegła końca to projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” projekt
objęty był honorowym patronatem Pierwszej Damy, Agaty
Kornahauser-Duda. Głównym
celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz
przekazywanie wiedzy na temat
produktów służących zdrowiu
i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem tego projektu było również uświadomienie dzieciom związku pomiędzy
żywieniem, a występowaniem
wielu chorób i dolegliwości oraz
podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilakty-

ce zdrowotnej. Dzieci bardzo
chętnie, aktywnie i z wielkim
zaciekawieniem brały udział
w działaniach projektu. Poszerzały wiedzę o składzie produktów, które spożywamy. Dowiadywały się o znaczeniu wody w życiu i ciele człowieka, jak tracimy
wodę i dlaczego trzeba ją uzu-

„Muzykącik” w Zabełkowie
Zabełków » Grupa młodsza
Przedszkola w Zabełkowie we
wrześniu 2020 r. przystąpiła do
realizacji ogólnopolskiego projektu pt. „Muzykącik- Kreatywność budzi w nas muzyka - Muzogramowa przygoda dla smyka!”. Głównym celem projektu
była popularyzacja muzyki klasycznej, propagowanie Muzogramów oraz ich wszechstronnego wpływu na rozwój i kształ-

cenie dzieci. Muzogramy
są to usystematyzowane
i uporządkowane szeregi
znaków graficznych, opracowane i kreślone zgodnie
z przebiegiem konkretnego
utworu muzycznego. Praca
z wykorzystaniem muzogramów oparta jest na
metodzie, która zawiera
w sobie elementy ćwiczeń
grafomotorycznych, logo-

rytmicznych, terapii ręki oraz
aktywnego słuchania muzyki.
Maluszki wraz ze swoją wychowawczynią, panią Michaela Sigmund-Lasak co miesiąc brały
aktywny udział w zabawach muzycznych, inspirowanych utworami z kanonu muzyki klasycznej. Przedszkolaki poznały m.in.
takie klasyki jak: „Contradanza”
oraz „German dance” Beethovena, „Pizzicato” Leo Delibes,
„Taniec cukrowej wieszczki” Piotra Czajkowskiego, czy też „Jazz
Suit March” Dimitrija Szostakowicza oraz wiele innych. Realizacja projektu przyczyniała

nie roli zapylaczy w przyrodzie oraz zaprezentowanie dobrych praktyk służących ekologii. Dzieci bardzo chętnie wzięły we wszystkich działaniach.
Strojami nawiązywały do lubianych z bajek pszczół. Jednak
tym razem oprócz tego jak wygląda pszczoła, zdobyły wiele
istotnych informacji z życia tych
ważnych dla człowieka owadów.
Miały również okazję rozbudzić
świadomość, że należy je chronić i jak można je chronić. Po intensywnym w zdobywanie wiedzy roku przedszkolnych dzieci
zasłużyły na odpoczynek. Rodzicom dziękujemy za aktywny
udział we wszystkich akcjach
i projektach.
Adriana Otawa

się nie tylko do popularyzacji
muzyki klasycznej, ale także do
uświadomienia zarówno dzieciom jak i rodzicom wartości ja-

ką owa muzyka niesie ze sobą,
szczególnie w kształceniu najmłodszych dzieci poprzez rozpowszechnienie świadomości
na temat wieloaspektowego
wpływu muzyki na rozwój dzieci.
Poprzez udział w projektowych
zadaniach dzieci kształtowały
również koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, orientację
w schemacie ciała i przestrzeni, poczucie rytmu oraz doskonaliły pamięć muzyczną. A ponad to, co najważniejsze, czerpały radość z każdego działania
i rozwijały swoją wrażliwość na
piękno muzyki klasycznej.
Michaela Sigmund-Lasak,
ZSP w Zabełkowie
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HISTORIA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI
NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE – OSP (CZ.2)

Gmina Krzyżanowice »
Kontynuujemy cykl artykułów
opisujących gminne stowarzyszenia i ich historię. W tej części, comiesięcznych artykułów,
przyjrzymy się dziejom Ochotniczych Straży Pożarnych z Bolesławia, Nowej Wioski, Owsiszcza i Roszkowa.

Bolesław:

Jednostka powstała w 1934 r.
Remiza mieści się przy ul. Głównej. Przechowywany jest tam
średni samochód bojowy na
podwoziu renault G230, zakupiony w 2009 r. ze środków jednostki i UG. Wóz wyposażony jest
w zbiornik na wodę o pojemności
3 tys. litrów, autopompę, agregat
prądotwórczy, maszt oświetleniowy i pompę szlamową. Pojazd
zyskał tytuł „Najlepszego samochodu Renault” na zlocie Master
Truck 2013 w Polskiej Nowej Wsi
pod Opolem. Jednostka ma na
koncie wiele sukcesów sportowych, zajmując czołowe miejsca
w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Od
siedmiu lat z dużym powodzeniem organizuje nocne zawody
pożarnicze, największą tego typu imprezę w regionie, w której uczestniczą jednostki z sąsiednich powiatów oraz z Czech.
Zajmuje w nich co roku czołowe
lokaty. Jednostka może się pochwalić wysokim standardem

wyposażenia. Jest to możliwe
dzięki wsparciu finansowemu
gminy, która funduje m.in. paliwo, ubezpieczenia, wymiany
opon. Zapewnia również materiał budowlany, dzięki czemu wiele remontów strażacy
są w stanie przeprowadzić we
własnym zakresie. W OSP działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która od kilku lat
jest czołową drużyną w gminie.
Strażacy kilkakrotnie w ciągu
roku wyjeżdżają na działania ratownicze. Największe dotychczasowe akcje to powódź 1997 r. oraz
lokalne pożary. Kilka razy do
roku organizowane są również
ćwiczenia pożarnicze. OSP Bolesław może się poszczycić najstarszą motopompą na chodzie
w powiecie raciborskim. Jest to
urządzenie marki Flader z 1935 r.

Nowa Wioska:

Jednostka powstała w 1955 r.
Na początku strażacy nie mieli budynku, w którymi mogliby
przechowywać sprzęt. W połowie 1963 r. oddano do użytku wybudowaną w czynie społecznym
remizę strażacką. Pierwszym
samochodem był Lublin, następnym Żuk. Obecnie strażacy mają do dyspozycji wóz bojowy Lublin z 1996 r. przekazany jednostce w 2011 r. z OSP Chałupki.
Ochotnicy dysponują również
pompą głębinową, pompą spalinową i motopompą bojową. Bu-

dynek straży znajduje się przy
ul. Głównej. Strażacy mają do
dyspozycji garaż, biuro i kącik
gospodarczy. U góry znajduje się
świetlica i kuchnia Koła Gospodyń Wiejskich, z którym straż
bardzo aktywnie współpracuje. Remiza jest bardzo dobrze
wyposażona w sprzęt strażacki,
ale nie tylko. Na zapleczu znajdują się namioty, stoły i ławki,
które wykorzystywane są przy
organizacji różnego rodzaju imprez. Co roku strażacy organizują spotkanie seniorów straży,
na którym zjawiają się też przedstawiciele Urzędu Gminy i Państwowej Straży Pożarnej z Raciborza. Jednostka cieszy się
wsparciem gminy. Ze środków
przekazanych przez samorząd
udało się m.in. wybudować zadaszenie i stworzyć taras z tyłu remizy. Gmina widząc aktywność
strażaków korzystnie odnosi się
do ich inicjatyw. Ochotnicy dokonują remontów we własnym
zakresie, urząd sponsoruje materiały budowlane. Ważną postacią w życiu miejscowej jednostki był śp. Jerzy Czerny. Jeden z założycieli jednostki w Nowej Wiosce, od roku założenia
naczelnik, a następnie prezes
OSP, który funkcję tę pełnił aż
do śmierci. Długoletni komendant gminny OSP – funkcję tę
sprawował przez 26 lat. Członek
honorowy OSP i Honorowy Komendant Gminny.

Owsiszcze:

Jednostka powstała w 1925 r.
Jej siedziba, z dwustanowiskowym garażem z zapleczem,
znajduje się przy ul. Okrzei.
Strażacy mają do dyspozycji
samochód marki Renault 170
z 1989 r., a także agregat prądotwórczy, pompę szlamową, dwa
komplety ubrań przeciw szerszeniom, aparaty powietrzne
i dwie pompy PO5. W budynku remizy znajduje się również
świetlica, w której organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Lokal wykorzystywany
jest do różnego rodzaju uroczystości, m.in. zabaw sylwestrowych, karnawałowych oraz
imprez rodzinnych. Działa tu
też Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2012 r. OSP wygrało gminne zawody pożarnicze,
a w 2008 r. zajęło II m. w zawodach powiatowych. MDP zajęła II m. w Międzynarodowych
Zawodach o Puchar Starosty.
Strażacy biorą też udział w Nocnych Zawodach Pożarniczych,
a od 2010 r. organizują cieszące
się dużą popularnością zawody
oldbojów o Puchar Prezesa OSP
Owsiszcze, dla zawodników powyżej 40 roku życia. Kilka razy do roku uczestniczą w ćwiczeniach, organizują również
karnawałową zabawę taneczną, a w pierwszy weekend maja dwudniowy festyn z okazji św.
Floriana. Straż pomaga przy or-

ganizacji dożynek wiejskich we
współpracy z innymi organizacjami. Dzięki pomocy z urzędu
gminy udało się zakupić obecny samochód, a także wymienić okna i drzwi w garażu oraz
wyremontować posadzkę. Od
1993 r. jednostka współpracuje
z SDH Piszcz.

Roszków:

Jednostka powstała w 1934 r.
Pomysłodawcą założenia był
Karol Rybarz, a pierwszym naczelnikiem został Franciszek
Bugla. Przed wojną ochotnicy
mieli do dyspozycji remizę z wieżą do osuszania węży. Z powodu wojennych zniszczeń sprzęt
przechowywano w domach
miejscowej ludności. W latach
70. postanowiono wybudować
nową remizę na tym samym
miejscu co poprzednia – przy
ul. Nowej. Stary obiekt został
całkowicie wyburzony, a prace
prowadzono w czynie społecznym. W obiekcie znajdują się
dwa garaże, u góry natomiast
działa świetlica wiejska, gdzie
odbywają się spotkania KGW.
Na początku lat 90., przy wsparciu finansowym gminy, w remizie wymieniono okna i zmieniono konstrukcję dachu. W 2008 r.
przed budynkiem zbudowano
wiatę. Wszystkie prace wykonano w czynie społecznym, natomiast materiały zakupił samorząd. Przy OSP działa też mło-

dzieżowa drużyna. Strażacy co
roku uczestniczą w zawodach
sportowo-pożarniczych odnosząc spore sukcesy. W 2013 r.
jednostka zajęła 1. miejsce
w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w grupie A i C,
co drużynom dało przepustkę
do startu w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych,
gdzie obie drużyny zdobyły 2.
miejsca. W 7. edycji Nocnych
Zawodów Strażackich w Bolesławiu OSP Roszków zajęło 2.
miejsce na pompie PO-5, natomiast 3. na Tohatsu. W trakcie
II Międzynarodowych Zawodów
Strażackich o Puchar Prezesa
OSP Chałupki jednostka zdobyła 1. miejsce. Oldboje z Roszkowa na zawodach w Owsiszczach
zajęli w 2013 r. 1. miejsce, broniąc tytułu sprzed roku. OSP
jest dobrze wyposażona. Strażacy mają do dyspozycji dwie
motopompy PO 5 oraz wóz bojowy marki Star. Do jednostki
trafił w tym roku powypadkowy
samochód bojowy na podwoziu
renault przekazany z PSP w Raciborzu. Strażacy współpracują z pozostałymi organizacjami
z terenu sołectwa i gminy, służą
pomocą przy organizacji imprez
oraz w zakresie zabezpieczenia
przemarszów. Ponadto organizują festyny i pikniki dla mieszkańców wsi.
(Materiał UG Krzyżanowice)

OSP Bolesław - jubileusz

OSP Nowa Wioska

OSP Owsiszcze - jubileusz

OSP Roszków - jubileusz
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OGŁOSZENIE

w tworkowskiej remizie OSP

Tworków » Ponad 7 litrów
krwi pozyskano w akcji organizowanej przez miejscowych druhów oraz klub HDK
PCK przy KWK Anna w Pszowie. 20 osób zgłosiło się w akcji oddania krwi, która przeprowadzona została w remizie
OSP Tworków. Jak zwykle krew
została pobrana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
(lukbor)
(zdj. Damian Matioszek)

Policja ostrzega przed oszustami

W Roszkowie robili porządki
Roszków » W dniu 19 czerwca o godzinie 15 została zorganizowane spotkanie sprzątająco-ogniskowe. Do uprzątnięcia
został wybrany zalew Roszków
Bobrowy . Zaproszenie zostało skierowane do wszystkich
mieszkańców Roszkowa w wieku od 0 do 100 lat. Mimo upału
udało się zebrać ekipę młodych
ludzi którzy z dużym zaangażowaniem zabrali się do uporządkowania terenu. Po zebraniu
kilku dużych worków śmierci
można było zabrać się za pieczenie kiełbasek na ognisku
u Tanty Anny. Rozmowy przy
ognisku trwały do późnych godzin nocnych,bo pogoda dopisała. Jako wsparcie przyjechała my za wsparcie. Pomysł wypalił
ekipa „żółtej rewolucji „Szymo- i na pewno w przyszłości znowu
na Hołowni. Bardzo dziękuje- go zrealizujemy. Dziękujemy

wszystkim za pomoc i wsparcie. Rada sołectwa Roszków.

Gmina Krzyżanowice »
Trwają działania mające na celu
przeciwdziałaniu oszustów stosujących metodę na tzw. „wnuczka”.
Krzyżanowiccy policjanci odnotowali już kilka takich przypadków
na terenie gminy Krzyżanowice. Przestępcy dzwonią zwykle
do starszych osób, podając się
za członków ich rodzin, po czym
proszą o pożyczenie pieniędzy,
np. na opłacenie czesnego za studia. Zwykle przysyłają też po gotówkę „znajomego”. Podobnych
przypadków nie brakuje, inny jest

REKLAMA

tylko powód pojawienia się kogoś
obcego w naszym mieszkaniu.
Może to być fałszywy przedstawiciel administracyjny, PCK, czy
ZUS-u. Pamiętajmy, że NIGDY
ŻADNE instytucje nie przekazują, ani nie pobierają bezpośrednio
w mieszkaniu pieniędzy poprzez
swoich pracowników.
Pamiętajmy:
 Bądź ostrożny i czujny
w kontakcie z nieznajomym,
 Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie
znasz. Nie ufaj osobom, któ-

re telefonicznie podają się za
krewnych lub ich przyjaciół,
 Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując
się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio,
 Wszelkie telefoniczne prośby
o pomoc grożą utratą pieniędzy,
 Gdy ktoś dzwoni w takiej
sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to
może być oszustwo koniecznie powiadom Policje (nr tel.
997 lub 112)!
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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

ROL CARS

REKLAMA

MECHANIKA

POJAZDOWA

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

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

Krzyżanowickie
Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy
Gminy Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5,
47-450 Krzyżanowice,
e-mail: wiesci@krzyzanowice.pl,
tel: +48 32/4194050 wew. 131

Redaktor naczelny:
Łukasz Bordo
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
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

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
Lato to wakacje, odpoczynek, długie, ciepłe wieczory, urlop,
wyjazdy i piękna pogoda. Podczas upałów najlepiej sprawdza się
książka, kryminał, powieść sensacyjna, a może coś ambitnego?
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy przegląd najciekawszych propozycji na lato,bez względu na to, czy spędzicie je nad
morzem,w górach czy domowym zaciszu.

półki

Dobrostan. O szczęśliwym, bogatym i spełnionym życiu.
Agnieszka Maciąg
Książka ukazuje nowe spojrzenie na świat, przepełnione świadomością.
Agnieszka Maciąg w przystępny sposób przekazuje czytelnikowi wiedzę i wskazówki potrzebne do osiągnięcia świadomego życia. Motywuje do zmiany i głębszej refleksji.

Nikt nie musi wiedzieć. Katarzyna Bonda

Na tę książkę czekają wszyscy fani Katarzyny Bondy! Najpopularniejsza polska autorka powieści kryminalnych, po niemal 10 latach przerwy, prezentuje
kolejną część uwielbianej przez czytelników (i wyczekiwanej!) serii z psychologiem śledczym – Hubertem Meyerem.

Szczęście w mazurskim domu. Janus
Katarzyna
Tosia, która odziedziczyła stary dom na Mazurach, jest na
dobrej drodze do odnalezienia spokoju i szczęścia. Tymczasem Paulina, studentka konserwatorium, spotyka Bruna, mężczyznę z przeszłością. Między tym
dwojgiem zaczyna rodzić się uczucie. Jednak w tym samym czasie w pensjonacie pojawia się Kacper Baliński, znany pisarz i przystojny mężczyzna, kryjący
w sobie smutną tajemnicę. Czy można kochać dwóch mężczyzn jednocześnie?
Czy miłość jest tylko jedna?

Kres czasów. Rogalska Marzena

Porywająca historia, wielkie uczucie w przededniu dziejowej burzy. Czy miłość
przetrwa wszystko? Marzena Rogalska jak nikt potrafi porywająco opowiadać
- o uczuciach, emocjach, relacjach. W drugim tomie nowej trylogii, o losach
Karli Linde, w mistrzowski sposób oddaje przedwojenną atmosferę w Polsce
i w Europie, niezwykłe więzy między ojcem a córką oraz uczucia zakochanych,
które zostają wystawione na najcięższą z prób.

Nie zapomnę o tobie. Michalik Monik

Rozgrzej serce w greckim słońcu. Emilia nie wierzy w miłość. Po tym jak ojciec odszedł do innej, mama wychowała ją sama. To ona nauczyła dziewczynę,
że zawsze, niezależnie od sytuacji, trzeba walczyć o swoje i podążać za marzeniami. Gdy więc pojawia się szansa na pracę w magicznym greckim miasteczku, Emilia nie waha się ani chwili. Już w samolocie okazuje się jednak, że
coś poszło nie tak. Do Grecji nie leci sama, a z Mateuszem, który twierdzi, że
to on otrzymał tę pracę. Na miejscu zaś, po serii zupełnie nieprzewidzianych
zdarzeń, na jej drodze staje tajemniczy Nikias, który otwiera przed nią zupełnie nowy, gorący od greckiego słońca świat. Tymczasem w Polsce jej mama, Danka, spotyka
miłość sprzed lat. I choć rozsądek podpowiada zupełnie co innego, serce nie daje za wygraną.
Dawno zapomniane marzenia zaczynają tlić się na nowo, zmieniając życie nie tylko Dance, ale
i nieświadomej niczego Emilii. Czy wielkie uczucie może się zdarzyć tylko raz?

Myśl
Życie jest jak jazda na rowerze.
Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu.
Albert Einstein

Uśmiechnij się
Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby.
- Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym kierowcą, który przejechał nową szosą.
Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!
Obok pojawia się reporter i pyta:
- Na co wyda pan te pieniądze?
- No cóż - odpowiada po namyśle kierowca - chyba w końcu zrobię prawo jazdy...
Żona kierowcy z przerażeniem:
- Nie słuchajcie go panowie... On zawsze lubi żartować, gdy za dużo wypije!
W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tylu dziadek i widząc policjanta zauważa:
- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie zajedziemy!

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach”?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze...

Przez góry idzie kobieta z balejażem i widzi bacę pasącego owce:
- Baco! Jak Wam powiem ile macie owiec to mi dacie jedną? - pyta kobieta.
- A dom!
- To macie ich 132 sztuki!
Baca dotrzymał słowa i oddał kobiecie owcę.
Po kilku chwilach baca krzyczy:
- A jak Wam powiem jaki kolor włosów miała pani przed zafarbowaniem to mi pani
odda owcę?
- No dobra oddam!
- To byłyście blondynką!
- A skąd baca wie?
- Bo mi pani owczarka zabrała!

Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki i pyta:
- Zatańczysz?
- Tak, chętnie.
- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.

Podmiejski na koniec świata. Katarzyna Kowalewska

Pełna ciepła opowieść o zaczynaniu od nowa. To historia o wzlotach i upadkach oraz o poszukiwaniu siebie. Powieść, która potwierdza tezę, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.

Przepustka do szczęścia. Wilk Aniela

Świat Lilianny legł w gruzach po tym, jak Marek próbował
zamordować Miłosza, jej ukochanego. Żyje w marazmie,
zawieszona między tragiczną przeszłością, a niepewną
przyszłością. Dziewczyna, chociaż bardzo chce, nie może
uciec od przeszłości, która jest bliżej, niż jej się wydawało. I wcale nie pomaga
fakt, że zwariowana babka, inspiratorka tragicznych wydarzeń, postanowiła
niespodziewanie odwiedzić swoją wnuczkę…
Czy jej ukochany przeżył postrzelenie? Czy będzie jej dane powiedzieć mu, jak
bardzo go kocha? A przede wszystkim wytłumaczyć, że ona nie była wmieszana w próbę morderstwa?

Bibliotekarka z Saint-Malo. ESCOBAR Mario

Nowa powieść Maria Escobara, autora bestsellerów „Kołysanka z Auschwitz”
i „Dzieci żółtej gwiazdy”. Jocelyn Ferrec, bibliotekarka i pasjonatka literatury,
boryka się z samotnością po tym, jak jej ukochany mąż Antoine wyruszył na
front. Nie mija wiele czasu, kiedy kobieta staje w obliczu kolejnego dramatu.
Latem 1940 roku do Saint-Malo wkraczają wojska niemieckie, a ich brutalne
prześladowania mają dotyczyć także biblioteki, w której pracuje Jocelyn. Niemiecki kapitan Hermann von Choltiz otrzymuje odgórny nakaz zniszczenia
wszelkich wywrotowych książek w Saint-Malo. Utrudnia to fakt, że jest ON
wielkim miłośnikiem literatury ze słabością do wspaniałej bibliotecznej kolekcji Jocelyn. Między tą dwójką nawiązuje się zupełnie nierealna przyjaźń. Książki ich łączą, jednak wojna dzieli.
Swoje przeżycia Jocelyn opisuje w liście do słynnego pisarza Marcela Zoli, którego książki zajmują szczególne miejsce w jej sercu i księgozbiorze. Rozpoczyna przepiękną korespondencję
o przepełnionym tragicznym szaleństwem świecie, w którym zmuszona jest żyć, ale w którym
miłość jest w stanie pokonać nawet wojnę.
Cecylia Kogut

Liczba miesiąca
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