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« Wydarzenia i aktualności « 3

Procesja konna w Bieńkowicach
Podtrzymując tradycje ojców i dziadków, w Wielkanocny
Poniedziałek 18 kwietnia, spod
kościoła w Bieńkowicach wyruszyła procesja konna po okolicznych polach, modląc się o urodzaj i pomyślność.
Ten piękny zwyczaj pielęgnowany jest od wielu lat
w Bieńkowicach. Procesja wyruszyła o 13.00 spod kościoła
pw. Wszystkich Świętych, gdzie
odebrano symbol Chrystusa
Zmartwychwstałego oraz błogosławieństwo księdza biskupa
i proboszcza. Procesja przeszła
tradycyjną trasą pomiędzy polami, zatrzymując się i wznosząc modły przy przydrożnych
krzyżach.
Wracając z objazdu pól na
rogatkach wsi odbyła się gonitwa, w której jeźdźcy starali
się udowodnić kto jest lepszym
jeźdźcem i czyj wierzchowiec
jest szybszy. Całość zakończyła
się uroczystym nabożeństwem

któremu przewodniczył biskup
opolski Andrzej Czaja.
Na zaproszenie organizatorów z Bieńkowic oraz wójta
Grzegorza Utrackiego w procesji udział wzięli: wiceminister Michał Woś, senator Ewa
Gawęda, poseł Adam Gawęda,
konsul Birgit Fisel-Rӧslea także starosta Grzegorz Swoboda.
Pamiątkowe obrazy z puzzli
autorstwa Jana Świerczka
otrzymali:
- Dla najmłodszego uczestnika wielkanocnej procesji konnej
w Bieńkowicach - Nadia Kania,
- Dla najstarszego uczestnika wielkanocnej procesji konnej w Bieńkowicach – Gerard
Stoszek,
- Dla najwierniejszego
uczestnika wielkanocnej procesji konnej w Bieńkowicach
– Paweł Ptaček.
(lukbor)
(fot. Mirka Ćmok)
(fot. Damian Matioszek)
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Kiermasz Wielkanocny w Tworkowie
Tworków: W niedzielę 3
kwietnia sala tworkowskiego
Centrum Kultury, po dwuletniej przerwie, wypełniła się zapachem i klimatem tradycyjnych
Świąt Wielkanocnych. W tym
dniu można było nie tylko podziwiać pięknie udekorowane
stoły wielkanocne uginające się
pod ciężarem wyśmienitych potraw, ale i degustować niepowtarzalny smak specjałów.
Barwne i suto zastawione
stoły przygotowały panie z kół
gospodyń wiejskich z Nowej Wioski, Rudyszwałdu, Tworkowa,
Roszkowa i Bolesławia. Różnorodność potraw – zarówno „konkretnych”, jak i słodkich wypie-

ków – mogła zaspokoić najbardziej wybrednych smakoszy.
Na kiermaszu można było
także nabyć ozdoby świąteczne
wykonanie przez dzieci w świetlicach wiejskich. Podczas wydarzenia zagrała Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa
Fulneczka, a towarzyszyli im soliści Justyna Galda, Magda Pohlmann i Kamil Klimek.
Przybyły na kiermasz wójt
gminy Grzegorz Utracki złożył
wszystkim mieszkańcom świąteczne życzenia. Do życzeń dołączyła się również senator Ewa
Gawęda i starosta raciborski
Grzegorz Swoboda.
(lukbor)
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Konferencja dotycząca

Izba
Rzemieślnicza
przyrody naszego regionu
Racibórz: Światowy Dzień
Ziemi, który przypadł na dzień
22 kwietnia, był wspaniałą okazją żeby porozmawiać o zasobach przyrodniczych Krainy
Górnej Odry i określić sobie
cele, które przyczynią się do
jej lepszej ochronny.
W raciborskiej Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się Ogólnopolska Konferencja pn. „Bogactwo przyrodnicze
Ziemi Raciborskiej”, podczas

której omówiono i przedstawiono wiele ciekawych informacji
dotyczących bogactwa zasobów
przyrodniczych znajdujących
się w Krainie Górnej Odry, do
której należy gmina Krzyżanowice. Konkluzją całej konferencji było powołanie nowego Parku Narodowego w Polsce. Obszarem, który mógłby być objęty
taką ochroną jest, największy na
śląsku, rezerwat przyrody Łężczok – miejsce znajdujące się

na szlaku migracyjnym ptaków
przez Bramę Morawską i schronienie dla wielu ich gatunków.
Konferencja odbyła się
z udziałem m. in. sekretarzy
stanu w Min. Klimatu i Środowiska Małgorzaty Golińskiej
oraz Sprawiedliwości Michała Woś, przedstawicieli Lasów
Państwowych i samorządowców - naszą Gminę reprezentował wójt Grzegorz Utracki.
(lukbor)

Katowice: W siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 8 kwietnia
odbyła się doroczna gala Izby
Rzemieślniczej Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach. To okazja aby uhonorować
osoby, firmy i instytucje mające
znaczący wkład w gospodarczy
rozwój regionu. Wśród nagrodzonych przedsiębiorców znalazła się również firma z gminy
Krzyżanowice.
W czasie XVII Wielkiej Gali
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo-

ści w Katowicach w kategorii
„Firma z Przyszłością” wyróżnienie otrzymał przedsiębiorca
z naszej Gminy – Marek Sbeczka, firma MARCO z Owsiszcz.
W gali udział wziął również
wójt gminy Grzegorz Utracki,
który na miejscu pogratulował
zasłużonej nagrody. Z naszego regionu, oprócz pana Marka, z nagród i odznaczeń mogli cieszyć się również - Pani
Maria Smyczek z Raciborza,
Pan Ernestyn Janeta z Lubomii oraz Mechanika Pojazdowa
Zygmunt Pinior z Raciborza.

Podczas gali oficjalnie zainaugurowano obchody Roku
Rzemiosła ustanowione uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego. Izba Rzemieślnicza
w Katowicach świętuje w tym
roku jubileusz stulecia swojego istnienia. Należy do największych tego typu instytucji w Polsce. Podczas uroczystości, prezes katowickiej Izby Rzemieślniczej, prof. Jan Klimek został
uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym
Krzyżem Zasługi.
(lukbor)

"Poznaj naszą Silesiankę"

z dofinansowaniem

Nowa umowa
z bankiem

Krzyżanowice: 25 kwietnia
podpisano nową umowę na obsługę rachunków bankowych
dla Gminy Krzyżanowice oraz
wszystkich jednostek organizacyjnych z Zarządem Banku
Spółdzielczego w Krzyżanowicach. - Cieszę się, że możemy korzystać z usług naszego
banku i wspierać jego działalność z którego korzystają również nasi mieszkańcy oraz nasi

przedsiębiorcy i rolnicy – podsumował podpisanie umowy wójt
gminy Grzegorz Utracki.
Umowę podpisali:
- w imieniu samorządu gminy: skarbnik gminy Halina Bańczyk i wójt gminy Grzegorz
Utracki,
- ze strony banku: prezes
Banku Beata Lopocz oraz v-ce
prezes Michał Kura.
(UG)

Wizyta w siedzibie TSKN

na Śląsku Opolskim
Opole: 11 kwietnia delegacja samorządowców z naszego
regionu spotkała się z przewodniczącym Towarzystwa Społecznego-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafałem Bartkiem w sprawie języka
niemieckiego w szkołach.
Wójt gminy Grzegorz Utracki razem z Andrzejem Strzedullą - burmistrzem Krzanowic
oraz Grzegorzem Niestrój wójtem gminy Kornowac rozmawiano o możliwych działa-

niach w zakresie nauki języka
niemieckiego jako ojczystego
w szkołach oraz doświadczeniach i podejmowanych krokach w tym zakresie w samorządach Opolszczyzny. Omawiane były również szczegóły ostatniej wizyty u Ministra
Edukacji w Warszawie związanej z decyzją ministra w sprawie obniżenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego
jako ojczystego.
(UG)

Ostrava: 13 kwietnia odbyło
się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Rep. Czeska - Polska
w Ostrawie, podczas którego
zatwierdzano projekty do realizacji oraz zmiany w już trwających projektach, również tych
z obszaru Euroregionu Silesia
do którego należy, m.in. gmina
Krzyżanowice.
Podczas spotkania Komitet zatwierdził do dofinansowania kolejny projekt własny
Euroregionu Silesia: "Poznaj
naszą Silesiankę" - promocja transgranicznego szlaku
wież i platform widokowych.
To kolejne środki na rozwijanie i promowanie szlaku Sile-

sianka przyznane w wysokości 119.972,00 EUR. Dodatkowo
gmina Krzyżanowice otrzymała kolejne 300 tys. EUR na roboty budowlane w realizowanym już projekcie. Euroregion
Silesia - Stowarzyszenie Gmin
Dorzecza Górnej Odry w posiedzeniu reprezentował wiceprezes Grzegorz Utracki - wójt
gmina Krzyżanowice oraz dyrektor sekretariatu Daria Kardaczyńska. Wszystko to działo
się w Ostravie, w auli GONG
w Dolní oblast Vítkovice, czyli
w jednym z obiektów szlaku SILESIANKA Bold Tower.
(lukbor)
(Euroregion Silesia)
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Wsparcie dla Ukrainy z Seeshaupt
Krzyżanowice: Pomoc rzeczowa od mieszkańców Seeshaupt dla Ukrainy dotarła
26 kwietnia do naszej Gminy.
Społeczna zbiórka darów, której inicjatorką jest Sigrid von
Schroetter to efekt dobrych
i przyjacielskich relacji mieszkańców niemieckiej miejscowości z wójtem gminy Grzegorzem
Utrackim. Transport z darami
przemierzył przeszło 800 km.
Samochód ciężarowy poprowadził pan Wagner, a towarzyszyli
mu w podróży przewodniczą-

ca Stowarzyszenia Pomocy Sąsiedzkiej w Seeshaupt Anette
Dyckerhoff oraz emerytowany
burmistrza Seeshaupt Michaela
Bernwieser.
Dobre relacje zawsze owocują. To widać na przykładzie odzewu mieszkańców Seeshaupt
w sprawie zbiórki darów dla
obywateli Ukrainy, które mają
być rozdysponowane przez gminę Krzyżanowice. Po długiej trasie z Seeshaupt transport dotarł
do naszej Gminy, gdzie na delegację z Seeshaupt czekał i ser-

decznie ich powitał wójt. Pomoc
rzeczową przewieziono i rozładowano na zapleczu magazynowym gminy Krzyżanowice. Teraz pozostaje posegregowanie
i rozdysponowanie darów. To
był pierwszy transport z darami. Do 30 kwietnia w Seeshaupt
zbierane były produkty na kolejny transport, który planowany
jest w maju. Przypomnijmy, że
gmina Seeshaupt od ponad 20
lat jest gminą partnerską gminy Krzyżanowice.
(lukbor)

Z dobrego serca
"TWORKAUER EICHE"

na warsztatach
Brenna: Członkowie Młodzieżowego Zespołu Tanecznego "Tworkauer Eiche" działającego przy DFK w Tworkowie po dwuletniej przerwie
spowodowanej pandemią Coronavirusa we wrześniu 2021
powrócili do zajęć i cotygodniowych prób tanecznych.
Dzięki wydatnej pomocy finansowej wójta gminy Krzyżanowice i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych skorzystaliśmy
z przyznanej dotacji finansowej na zorganizowanie dla zespołu 3-dniowych warsztatów
tanecznych tańca ludowego
w Brennej. Opiekunowie wraz
z Panią Małgorzatą Frenzel choreografem zespołu i mu-

zykiem Panią Wiolettą Andreczko zrealizowali w pełni
założony program warsztatów
co pozwoliło znacznie udoskonalić umiejętności taneczne
uwzględniające koordynację
figur tanecznych i wprowadze-

nie do repertuaru nowych elementów tańca.
Serdecznie dziękujemy za
wsparcie i pomoc dla naszego zespołu.
(Tworkauer Eiche, DFK
Tworków)

Roszków: Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie gmina
Krzyżanowice na swoim terenie
koordynuje akcje niesienia pomocy obywatelom Ukrainy, jednak w naszej Gminie mieszka
wielu ludzi z sercem na dłoni,
którzy dodatkowo we własnym
zakresie chcą nieść pomoc ofiarą wojny.
Jedną z takich osób jest Beata Górka z Roszkowa, która
z grupą wolontariuszy i osób
dobrego serca przeprowadziła
akcję transportu ogromnej ilości darów i pomocy rzeczowej
z miasta Mülhem an der Ruhr
poprzez Roszków do szkoły
podstawowej w miejscowości
Стара Красношора na Ukrainie. Tak sprawnie przeprowadzona akcja nie zakończyłaby
się sukcesem gdyby nie ludzie
pełni życzliwości i chęci niesienia bezwarunkowej pomocy.
Pani Beata na swoim profilu Facebook (www.facebook.com/beata.gorka.969/
posts/7438614676179244) dokładnie opisuje całą „operację” niesienia pomocy. Począwszy od
wysiłków sprowadzenia dużej
ilości darów aż do ciężkiej wyprawy w głąb Ukrainy w celu
przekazania darów. Tam również przeczytamy o osobach,
które pomogły Pani Beacie. To
wspaniale, że w naszej Gminie
znajdują się osoby, które nie są
obojętne na ludzkie nieszczęście.
(informacja nadesłana)
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Umowa na przebudowę Łącznik ulicy
Roszarni podpisana
Wyzwolenia

Krzyżanowice: W dniu
20.04.2022 r. została podpisana umowa na realizacje zadania: „Rewitalizacja budynku
byłej Roszarni w Tworkowie
w ramach projektu „Szlakiem
rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reitswitzów" - Przebudowa i adaptacja budynku dawnej
roszarni na Centrum Turysty”.
Wykonawca: „BUDMED”
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe sp. z o.o.
Kwota umowy:
6.330.409,60 zł brutto
Zadanie będzie polegało na

kompleksowym rewitalizacji
obiektu z przeznaczeniem na
przestrzenie wystawiennicze
oraz infrastrukturę odpoczynku
dla turystów.
Zakres prac:
• wymiana pokrycia dachu,
wzmocnienie fundamentów,
wykonanie elewacji
• budowa wewnętrznej windy
• przystosowanie budynku do
korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami,
• montaż nowej stolarki okiennej
i drzwiowej;
• wykonanie wszystkich robót

wykończeniowych – w tym
m.in.: tynkowanie, malowanie,
wykonanie wylewek, posadzek;
• wykonanie nowej kotłowni gazowej, fotowoltaicznej, instalacji teletechnicznych; wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w części budynku,
• wykonanie robót zewnętrznych – utwardzenie terenu,
wykonanie miejsc postojowych, zjazdów.
Zaadaptowane pomieszczenia
będą miejscem ekspozycji pamiątek i przedmiotów związanych
z historią gminy, a także ekspo-

zycji dotyczącej samego budynku
roszarni wykonanej metodą 3D ukazującą wygląd roszarni w czasach jej świetności, kiedy trwała
tam produkcja włókna.
Zadanie to zostało dofinansowane w ramach transgranicznego projektu pn. „Szlakiem rodów
Eichendorffów, Rothschildów
i Reiswitzów”, realizowanego
wraz z czeską gminą Szylerzowice w kwocie 4.083.717,83 zł oraz
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,5 mln zł.

i Bocznej gotowy

Krzyżanowice: Zakończyły
się prace związane z inwestycją pn. „Remont chodniczka
pomiędzy ulicami Wyzwolenia
i Boczna wraz z jego oświetleniem w Krzyżanowicach”
Odbioru inwestycji dokonali wójt gminy Grzegorz Utracki i sołtys Hubert Fichna. Wykonawcą przedsięwzięcia była
Firma Usługowa Ad-Raf Grzegorz Nowak Krzyżanowice.

Zakres prac wykonanych:
• wymiana nawierzchni chodnika wraz z jego poszerzeniem do 1,5m
• wykonanie nowej podbudowy
tłuczniowej
• montaż obrzeży i krawężników
• montaż 2 lamp solarnych
Wartość zadania: 42.353,30 zł
z czego: 31.344,38 zł (Fundusz
Sołecki), 11.008,92 zł (środki
z budżetu Gminy).

Chałupki: Niebawem rozpoczną się budowa toalety kontenerowej w Chałupkach. Zakończenie inwestycji planowane
jest w połowie bieżącego roku.
Inwestycja pn. „Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej” prowadzona jest w okolicach dworca autobusowego, nieopodal
ścieżki rowerowej prowadzą-

cej na Graniczne Meandry Odry.
Zakres projektu przewiduje
- budowę toalety wolnostojącej
wraz z utwardzeniem podłoża
i oświetleniem budynku.Dodać
tekst:
 Koszt zadania: 158.016,27 zł
brutto
 Wnioskowane dofinansowanie: 82.157,00 zł brutto
 Termin realizacji projektu 30.11.2022 r.

Wizja artysty

Powstanie toaleta na trasie
do Meandrów
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Sezon rowerowy otwarty
Gmina Krzyżanowice:
Pierwszy rajd rowerowy w tym
sezonie za nami. W inauguracyjnym rajdzie wzięło udział
prawie 100 uczestników. Start
i meta zaplanowane były na
Urbanku.
Długoterminowe prognozy pogody nie zapowiadały się
optymistyczne, jednak pogoda
nie zawiodła i tego dnia miłośnikom dwóch kółek, podczas
rajdu, towarzyszyło piękne, wiosenne słońce. Kolarze również
nie zawiedli i na linii startu pod
Urbankiem stawiło się prawie
100 uczestników z rowerami.

Wśród uczestników znaleźli
się prawdziwi, rowerowi zapaleńcy, którzy nie pierwszy raz
uczestniczyli w rajdzie rowerowym organizowanym przez
gminę Krzyżanowice. Nie brakowało całych rodzin z młodymi
kolarzami oraz wytrwałych seniorów. Przez całą trasę rowerzystom towarzyszył, również
na rowerze, wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.
Pierwsi rowerzyści na mecie
przy Urbanku zameldowali się
parę minut po 12, gdzie czekał
na wszystkich ciepły posiłek.
(lukbor)
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Plan filmowy w Chałupkach
Chałupki: Na jeden dzień
przywrócono kontrolę graniczną na starym przejściu w Chałupkach. Nie była to jednak regularna kontrola graniczna,
a jedynie scenografia przygotowana na potrzeby kręcenia
ujęć do produkcji polsko-węgierskiej pt. „Dziennik z wycieczki do Budapesztu”.
Film opowiada o grupie Polaków podróżujących autobusem na zakupy świąteczne do
Budapesztu w 1981 roku. Historia jest z perspektywy nastoletniego chłopca, który ob-

serwuje wyraziste postacie pasażerów wycieczki i ich zmagania z absurdalnymi przepisami
celnymi, brakiem pieniędzy,
niekompetentnym przewodnikiem oraz kierowcą, który okazuje się pracownikiem służb
bezpieczeństwa.
Scenariusz tego filmu zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym podczas festiwalu w Cannes. Do realizacji
zdjęć zaprosiliśmy wybitnego
polskiego Operatora, Kacpra
Fertacza. Za scenografię odpowiedzialni są Scenografo-

wie z Katowic, Katarzyna Sobańska oraz Marcel Sławiński,
wybitni twórcy oscarowego filmu „Ida”.
Dziennik z wycieczki, to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które w 1981
roku przeżył sam Reżyser. Rafał Kapeliński jest silnie związany z Katowicami, którego
debiut „Emilka płacze”, rozgrywający się na tle stanu wojennego w Katowicach, otrzymał kilkadziesiąt nagród filmowych w Polsce i na świecie.
(lukbor)
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Konkurs Wielkanocny

Tworków: Konkurs wielkanocny pt. dekorujemy drzewko
przy Centrum Kultury w Tworkowie rozstrzygnięty. Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu, prace
budzą zachwyt, są piękne, bardzo pomysłowe i cieszą oko. Jury w składzie Bernard Adamczyk, Mariola Adamczyk oraz
Bernadeta Klement spośród
blisko 100 prac wyróżniło kilkanaście.
Lista laureatów:
Kategoria wiekowa: 3 – 6 lat
- Rafał Szczeponek, Przedszkole w Krzyżanowicach
- Piotr Gancarczyk, Przedszkole w Krzyżanowicach
- Dawid Smolka, Przedszkole
w Krzyżanowicach
- Nina Wojtaszek, Przedszkole w Owsiszczach
- Iga Kolonko, Przedszkole
w Tworkowie
Kategoria wiekowa: 7 – 9 lat
- Zofia Hanslik, Przedszkole
w Owsiszczach

- Paweł Przybyła, Zabełków
- Kaja Wóbel, Świetlica
w Chałupkach
- Oriana Chęć, Świetlica
w Chałupkach
- Patrycja Szweda, Świetlica
w Chałupkach

Kategoria wiekowa 10 – 15 lat
- Karol Czerwiński, Świetlica
w Chałupkach
- Bartosz Chęć, Świetlica
w Chałupkach
- Julia Zygmund, Świetlica
w Krzyżanowicach
- Zofia Kura, Świetlica Zabełków
- Patrycja Szczeponek, SP
w Krzyżanowicach
Kategoria wiekowa: dorośli
- Agnieszka Tomaszewska,
Klub Seniora
- Anna Pawlik, Świetlica
w Roszkowie
- Magdalena Stuchły, Świetlica Bolesław
- Grażyna Cwik, Bieńkowice

X Wojewódzki
Konkurs Języka
Niemieckiego

„Der Deutschkenner”
Chałupki: W szkole podstawowej w Chałupkach odbył się
konkurs z języka niemieckiego dla klas I - III szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 63
uczniów z 21 placówek edukacyjnych województwa śląskiego.
Patronat nad konkursem objęło
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców Województwa
Śląskiego, którego reprezentował przewodniczący Martin Lippa oraz wójt gminy Grzegorz
Utracki.
W pierwszym etapie konkursu uczniowie rozwiązywali zespołowo zadania obejmujące
program nauczania dla klas I III SP. W drugim etapie uczestnicy rozwiązywali zadania samodzielnie w celu wyłonienia
najlepszych w kategorii indywidualnej.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców
w X Wojewódzkiego Konkursu
Języka Niemieckiego dla klas
I – III SP „Der Deutschkenner”:
Kategoria Zespół:
5. Szkoła Podstawowa nr 4
w Raciborzu
4. Szkoła Podstawowa

w Krzyżanowicach
3. Szkoła Podstawowa nr 11
Tarnowskich Górach
2. Szkoła Podstawowa nr 2
Wodzisławiu Śląskim
1. Szkoła Podstawowa
w Tworkowie
Kategoria indywidualna:
5. Paulina Maniurka (Szkoła
Podstawowa nr 11 Tarnowskich
Górach)
4. Marcel Sacher (Szkoła
Podstawowa w Krzyżanowicach)
3. Lena Maniurka (Szkoła Podstawowa nr 11 Tarnowskich Górach)
2. Magdalena Wokenfuß
(Szkoła Podstawowa nr 11 Tarnowskich Górach)
1. Lars Grüner (Szkoła Podstawowa w Tworkowie)
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki.
Natomiast zwycięzcy otrzymali
dodatkowo puchary ufundowane przez Wójta Gminy Krzyżanowice oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez
TSKN na Śląsku, Wójta Gminy
Krzyżanowice oraz pozostałych
sponsorów.
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XV GMINNY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ

Tworków: Jubileuszowa XV
edycja Konkursu Gwary Śląskiej odbyła się 26 kwietnia br.
W Konkursie zostało przedstawionych 85 prezentacji. Wystąpiły dzieci przedszkolne, dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszej gminy. Tegoroczne
prezentacje były wyjątkowe. Po
dwóch latach przerwy uczestnicy Konkursu wrócili na prawdziwa scenę, zaprezentowali się na
żywo, a nie na wcześniej nadesłanym filmiku. Jak się można
było spodziewać, dla niektórych
wykonawców był to debiut sceniczny, inni występujący wrócili
po znacznej przerwie i pomimo
młodego wieku z sentymentem

mówili o przedpandemicznych
występach. Wszyscy młodzi wykonawcy stwierdzili, że zdecydowanie wolą występy w czasie
rzeczywistym.
Jurorkami konkursu były: dr
Kornelia Lach – folklorystka,
autorka wielu książek o kulturze pogranicza polsko-czeskiego, pasjonatka
i znawczyni kultury naszego regionu, Maria Kostrzewa
– poetka, gawędziarka, wydała
kilka pozycji ze swoimi wierszami zarówno w gwarze śląskiej
jak i w języku polskim, Agnieszka Winiarczyk – emerytowany,
wieloletni dyrektor biblioteki,
miłośnik literatury, pasjonat

kultury pogranicza i śląskości.
Jury wysoko oceniło wszystkie
występy. Panie doceniły dobór
repertuaru, prezentacje, stroje,
które odzwierciedlały przestawiany tekst oraz ogólny wyraz
artystycznym. Doceniły również pracę nauczycieli, rodziców i opiekunów podziwiając ich
za ogrom pracy włożony w przygotowanie dziecka do występu.
Warto również zauważyć, że
prezentowane utwory w dużej
części były tekstami autorskimi naszych mieszkańców. Przez
wszystkie lata organizacji Konkursu Gwary Śląskiej można zauważyć, że co raz więcej osób pisze własne teksty gwarowe na

potrzeby Konkursu. Jury oraz
organizatorzy składają serdeczne gratulacje oraz wyrazy podziwu dla talentu i umiejętności tych osób.
Jury oraz organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim
wykonawcom. Ze względu na
charakter konkursowy wydarzenia należało wyłonić laureatów. Dlatego do udziału w koncercie laureatów zostało zaproszonych 34 wykonawców.
Sabina Ciuraszkiewicz
Starszy specjalista ds. kultury
GZOKSiT w Krzyżanowicach

Lista laureatów:
1. Grupa teatralna świetlicy w Chałupkach: Patrycja Szweda,
Kaja Wróbel, Oriana Chęć, Anto
ina Sywulak, Martyna Fulneczek, Karol Czerwiński, Alicja Koloska, Paweł Tomas, Bartosz
Chęć; Świetlica w Chałupkach; opiekun: Małgorzata Tomas, Iweta Farana, repertuar/autor: „Charcząca królewna”
2. Paweł Sbeczka, 5 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun:
Jolanta Pawlik, repertuar/autor: „Szporobliwy Francek” Autor:
Zawadzka Maria
3. Iga Kolonko, 5 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun: Jolanta Pawlik, repertuar/autor: „Wróżka zębuszka” Autor: Zawadzka Maria
4. Marta Drobny, 5 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun:
Jolanta Pawlik, repertuar/autor: „Kwiaciarnia” Autor: Zawadzka Maria
5. Justyna Kurzidem, 7 lat, Przedszkole w Tworkowie, repertuar/autor: „Ostuda pod farom” Autor: Zawadzka Maria
6. Mia Zawadzka, 6 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun:
Bożena Hluchnik-Grabczyńska, repertuar/autor: „Rajza” Autor:
Zawadzka Maria
7. Liwia Soroka, 4 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun:
Barbara Mokrosz, repertuar/autor: „Sporno Bestyja” Autor: Zawadzka Maria
8. Hanna Błaszczok, 4 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun: Barbara Mokrosz, repertuar/autor: „Bajtle z cesty” Autor:
Zawadzka Maria
9. Emma Pawlik, Antoni Pawlik, 4 i 7 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun: Bożena Hluchnik-Grabczyńska , repertuar/autor:
„Nasza familijo” Autor: Zawadzka Maria
10. Bartosz Swoboda, 3 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun:
Anna Beczica, repertuar/autor: „Kwiotko” Autor: Zawadzka Maria
11. Klara Juraszek, 3 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun:
Anna Beczica, repertuar/autor: „Kreple” Autor: Zawadzka Maria
12. Bruno Straube, 6 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun:
Maria Kegel-Straube, repertuar/autor: „Wierszyk o Omie”
13. Artur Lasak, 6 lat, Przedszkole w Tworkowie, opiekun: Bernadetta Lasak, repertuar/autor: „Leń”
14. Dawid Krupa, 6 lat, ZSP w Owsiszczach, opiekun: Wioleta
Andreczko, repertuar/autor: „Pan Hilary”
15. Karolina Bażan, 4 lat, Przedszkole w Krzyżanowicach,
opiekun: Elwira Pękała, repertuar/autor: „Mój opa” Autor: Ewelina Bażan
16. Maksymilian Suliga i Oskar Suliga, 5 i 3 lata, Przedszkole w Krzyżanowicach, Jolanta Siegmund, Anna Mróz, repertuar/
autor: „Dwa małe gizdy” Malwina Suliga
17. Julia Musioł, 6 lat, „Moja Mamulka”, Przedszkole w Bieńkowicach oddział w Bolesławiu, opiekun Beata Kubny, repertuar/
autor: „Moja Mamulka” Autor: Dorota Lasak
18. Wojtek Seemann, 4 lata, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie – Przedszkole, opiekun: Anna Nowak, repertuar/autor:
„Jedź pomału” Autor: Urszula Oślislok
19. Lena Karpisz, Patryk Tatara, 8 lat, Szkoła Podstawowa
w Bieńkowicach, opiekun: Edyta Witeczek, repertuar/autor: „Nowo siostrzyczka”
20. Sandra Suchanek, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, opiekun: Gertruda Sycha, repertuar/autor: „Aktorka”
Autor: Maria Zawadzka
21. Tomasz Seemann, 7 lat, ZSP w Zabełkowie, opiekun: Krystyna Praszelik, repertuar/autor: ‘”Paulek i Gustlik”
22. Emilia Kupka, 9 lat, ZSP w Zabełkowie – Przedszkole, opiekun: Bernadeta Sternisko, repertuar/autor: „Tynsknota”
23. Agata Opyt, Szymon Jambor, 9 lat, SP w Bieńkowicach,
opiekun: Edyta Kalisz, repertuar/autor: „Chłop gramola”
24. Patrycja Szczeponek, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, opiekun: Malwina Suliga, repertuar/autor: „Gryfno
frela” Autor: Malwina Suliga
25. Anna Juraszek, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Tworkowie,
opiekun: Grażyna Zygar, repertuar/autor: „Downi na śląsku”
26. Julia Paloch, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Chałupkach, opiekun: Teresa Lipiec, repertuar/autor: „Hanys i Hilda”
27. Karolina Mruszczyk, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach, opiekun: Izabela Glenc-Porwoł, repertuar/autor: „Mój
pierwszy raz” Autor: Bożena Mruszczyk
28. Karolina Błajda, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, opiekun: Magdalena Kowalska, repertuar/autor: „Mucha”
29. Wojciech Beczica, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Tworkowie, opiekun: Sylwia Prusowska, repertuar/autor: „Godka” Autor: Maria Zawadzka
30. Kinga Beczica i Karolina Kupka, 10 i 11 lat, Szkoła Podstawowa w Tworkowie, opiekun: Anna Majer-Krupa, Barbara Misiak,
repertuar/autor: „Rechtorka i szkolorz” Autor: Maria Zawadzka
31. Konrad Urbaniec, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, opiekun: Renata Gołąbek, repertuar/autor: „Kopruch
Antek” Marietta Nikel
32. Daria Liszka, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach,
opiekun: Renata Gołąbek, repertuar/autor: „Koło” Marietta Nikel
33. Marlena Bartodziej, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, opiekun: Magdalena Kowalska, repertuar/autor: „Śląski strój” Autor: M. Kowalska, Sonia Bartodziej, Paweł Bartodziej,
Marlena Bartodziej
34. Krystyna Galda, Grażyna Cwik, dorośli, Bieńkowice, repertuar/autor: „Dochtory i szwestery”
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XXVI Gminny Konkurs
Recytatorski klas I-III

Zabełków: 11 kwietnia 2022
roku w ZSP w Zabełkowie zorganizowany został XXVI Gminny Konkurs Recytatorski pod
hasłem „ Z przyrodą za Pan
Brat”. Uczniowie przesłali nagrania swoich występów, które
zostały odtworzone przed zaproszona komisją.
Organizatorami konkursu były nauczycielki: Ewelina Fuchs, Krystyna Praszelik
i Bernadeta Sternisko.
Do konkursu przystąpiły
dzieci z wszystkich szkół naszej gminy.
Repertuar był niezmiernie
ciekawy i przemyślany. Uczniowie zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
Konkurs rozpoczęła Pani
Dyrektor Anna Kubica, od powitania jury w składzie : Pani
Agnieszka Drobny, Anna Gajęcka oraz Gabriela Wiśniowska.
Podziękowała również Panu
zastępcy wójta Gminy Krzyżanowice, Wolfgangowi Kroczek
za obecność podczas uroczystości konkursowej oraz za wsparcie w zorganizowaniu nagród
dla uczestników występów .
Następnie głos zabrał Pan W.
Kroczek, dziękując za zaproszenie na uroczystość konkursową.

Życzył wszystkim uczestnikom
i szanownej komisji pięknych,
niepowtarzalnych wrażeń związanych z recytacją utworów poetyckich.
Po wysłuchaniu wszystkich
wierszy o mrówkach, daktylach,
pomidorach, ćmach, bratkach,
tulipanach, opadach deszczu
i kałużach, jury podjęło decyzję ustalając kolejność wyników w trzech kategoriach wiekowych klas I-III.
Wyniki XXVI Gminnego
Konkursu Recytatorskiego
klas I-III:
KLASA I
I miejsce- Paulina Fulneczek
SP Krzyżanowice op. Anna Weiser i Filip Koprek ZSP Zabełków op. Krystyna Praszelik
II miejsce- Mateusz Kolosko SP Tworków op. Katarzyna Wieczorek
III miejsce- Malwina Zdziebłowska SP Chałupki op. Ewa
Jura
KLASA II
I miejsce- Hanna Lis SP
Tworków op. Iwona Studnic i Zofia Bobrowska SP Tworków op.
Urszula Kubiczek
II miejsce- Stanisław Rojewski ZSP Zabełków op. Ewelina
Fuchs
III miejsce- Alicja Kaczmar-

czyk SP Bieńkowice op. Edyta
Witeczek
Klasa III
I miejsce- Kacper Kegel SP
Krzyżanowice op. Malwina Suliga i Nicola Chłapek ZSP Zabełków op. Bernadeta Sternisko
II miejsce- Lars Gruner SP
Tworków op. Grażyna Zygar
III miejsce- Kinga Beczica
SP Tworków op. Barbara Misiak
i Emilia Henkel SP Bieńkowice
op. Edyta Kalisz
Organizatorzy Gminnego Konkursu Recytatorskiego
dziękują :
- Radzie Rodziców za zakupienie nagród dla laureatów
i wszystkich uczestników startujących w konkursie
- Wójtowi Gminy Krzyżanowice Panu Grzegorzowi Utrackiemu za umożliwienie wsparcia rzeczowego dla wszystkich
uczestników XXVI Gminnego
Konkursu Recytatorskiego klas
I-III
- jury w składzie: P. Anna
Gajęcka, Agnieszka Drobny,
Gabriela Wiśniowska za pracę
w komisji
- wszystkim nauczycielomopiekunom za przygotowanie
występów swoich podopiecznych.
(ZSP Zabełków)

Życzenia Świąteczne Muzyczno-taneczna podróż
od przedszkolaków z Waltem Disneyem

Krzyżanowice: 12 kwietnia najstarsi wychowankowie Przedszkola w Krzyżanowicach wraz z panią dyrektor Iwoną Fajger-Grochowską
i wychowawczyniami zło -

żyli miłą wizytę w urzędzie.
W czasie krótkiego spotkania dzieci złożyły życzenia wójtowi oraz pracownikom urzędu,
a także zaśpiewały świąteczną
piosenkę. Wójt serdecznie po-

dziękował maluchom za tak miłe
odwiedziny i prezenty, po czym
podarował im słodycze życząc
jednocześnie wesołych i pogodnych świąt zarówno dzieciom,
jak i ich najbliższym.

Zabełków: Bajki Disneya
znane są na całym świecie.
Uwielbiają je nie tylko dzieci,
ale także dorośli, którzy wraz
z nimi oglądają największe hity
z zapartym tchem. Każda premiera to wyjątkowe wydarzenie,
na które czekają nie tylko najmłodsi. A gdyby tak skupić się
na najpiękniejszych piosenkach
z tych bajek? Tymi właśnie śladami podąża nauczyciel Przedszkola w Zabełkowie pani Anna
Nowak, wykorzystując znane
melodie do nauki tańca dzieci.
A cała przygoda taneczna rozpoczęła się od bajki Pocahontas.

Muzyka w tej bajce przemawia
językiem przyrody. Usłyszymy
w niej nurt strumienia, powiew
wiatru, poczujemy blask słońca.
To właśnie do utworu „Color of
the Wind” zaczęła się taneczna
przygoda dziewczynek i trwa
do dziś. Piękna i Bestia była jej
kontynuacją. W świecie muzyki,
bajka ta najczęściej kojarzona
jest z interpretacją Celine Dion
i Peabo Brysona. To piosenka
o miłości, która pozwala poznać
bohaterkę, jej zalety i drobne
dziwactwa. Kolejne układy taneczne powstawały w oparciu
o utwory muzyczne takich ba-

jek jak: Roszpunka, Mulan czy
Alladyn. Warto zauważyć, iż sam
układ taneczny nie miały odpowiedniego efektu bez odpowiedniej oprawy muzycznej. A to, że
piosenki z bajek Disney sprawdzają się idealnie wskazują liczne puchary, nagrody, dyplomy,
które dziewczynki zdobywają
w ogólnopolskich konkursach
tanecznych. Są one dowodem
na to, że wystarczy zaufać swej
intuicji, wsłuchać się w ich magiczne brzmienie i wydobyć ich
najwspanialszą moc taneczną.
(ZSP Zabełków)
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Uczniowie z Bieńkowic Kicia Kocia w Bibliotece!
debatują w Grecji
Szkoła Podstawowa im Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach realizuje projekt „Building active and critical thinking
students” w ramach programu
Erasmus +. W marcu grupa
uczniów pod opieką nauczycieli wyjechała na przepiękną
Kretę, aby realizować kolejne
punkty projektu. W spotkaniu
uczestniczyli także pozostali
partnerzy- Grecy, Hiszpanie,
Słoweńcy i Włosi. Głównym zadaniem uczniów było rozwijanie
krytycznego myślenia. Uczniowie przygotowali przemówienia, które prezentowali na międzynarodowym forum. Tematy
przemówień były takie same dla
wszystkich, ale uczniowie mieli
za zadanie przedstawić punkt
widzenia konkretnej osobywcielić się w rolę, np. m.in.w te-

macie ochrony środowiska naturalnego Polska przedstawiała
stanowisko ministra środowiska, Grecja- właściciela fabryki,
Hiszpania- działacza Greenpeace. Zadanie to, choć stresujące dla uczniów, było bardzo ciekawe i pozwalało poznać świat
z wielu perspektyw.
Oczywiście podczas pobytu w Grecji młodzież z Bieńkowic również wypoczywała i poznawała swoich kolegów z innych krajów. Grupa zwiedzała
przepiękne miasteczka Chania
i Rethymno, Muzeum Archeologiczne w Heraklionie, które
jest największym muzeum gromadzącym eksponaty z wykopalisk na wyspie i drugim pod
względem wielkości greckim
zbiorem antycznych pamiątek
i wykopalisk. Uczniowie mogli

przejść się pośród ruin pałacu
króla Minosa w Knossos, który był jednym z największych
i najwspanialszych pałaców minojskich. Z pałacem związany
jest jeden z najbardziej znanych
mitów greckich opowiadający
o Minotaurze zamkniętym w labiryncie. Pałac w czasie swojej
świetności miał 1300 pomieszczeń stanowił więc prawdziwy labirynt, na szczęście, nikt
z grupy się nie zgubił. Do wyżej
wymienionych atrakcji należy
również dodać greckie potrawy oraz gościnność mieszkańców Krety. Wspaniała przygoda
skończyła się, jednak przyjaźnie
nawiązane w Grecji oraz emocje tam doświadczone zostaną
na długo.

Krzyżanowice: W sobotę, 9
kwietnia Bibliotekę w Krzyżanowicach odwiedziła Kicia Kocia.
Bohaterka popularnych
książek dla najmłodszych przeczytała dzieciom opowiadanie
„Kicia Kocia gra w piłkę” Anity Głowińskiej. Podczas spotkania nie zabrakło wesołych
zabaw, eksperymentów i opowieści. Każdy uczestnik otrzymał symboliczny stempelek,
dyplom przyjaciela Kici Koci,
drobny upominek. Kocia cierpliwie pozowała do zdjęć, które
z pewnością staną się pamiątką tego radosnego spotkania.

W postać Kici Koci wcielił
się pan Dariusz Biel nasz zaprzyjaźniony raciborski księgarz, właściciel księgarni SOWA. Dziękujemy za wspólnie
spędzony czas.
Mamy nadzieję, że biblioteczne spotkanie z Kicią Kocią zachęcą dzieci do dalszego
poznawania przygód bohaterki książek Anity Głowińskiej,
a tym samym częstszego odwiedzania biblioteki.

(informacja SP Bieńkowice)

(info: Biblioteka Krzyżanowice)

Marzec w Przedszkolu

w Krzyżanowicach
Krzyżanowice: W marcu
w naszym przedszkolu także
bardzo dużo się działo. Dzień
Dinozaura – zabawy z maskotkami i figurkami dino-

zaurów. Podczas zajęć dzieci poznały wiele ciekawostek
o tych stworzeniach. Potem lepiły je z plasteliny, masy solnej
a grupa Żabek piekła ciasteczka w kształcie dinozaurów.
8 marca nasi chłopcy zadbali o miły nastrój w naszym
przedszkolu – obdarowując
panie i swoje koleżanki kwiatkiem i słodkim upominkiem.
21 marca pożegnaliśmy
zimę i powitaliśmy wiosnę.
Pani Jola z grupą Wiewiórki
przygotowała przedstawienie
„Żegnaj Zimo – witaj Wiosno”.
Do naszego przedszkola zawitała pani Wiosna, która obdarowała panie i wszystkie
grupy kwiatkami a następnie zaprosiła wszystkich na
wspólny spacer. Dzieci z panią Wiosną – a także z Marzanną spacerowały ulicami
Krzyżanowic wołając Żegnaj

zimo witaj wiosno. Kolorowy
orszak zawitał także do Urzędu Gminy, gdzie spotkaliśmy
Pana Wójta i pracowników
Urzędu. Jak to zawsze bywa – zostaliśmy miło powitani i obdarowani słodyczami.
W naszym przedszkolu pani Elwira zorganizowała konkurs „ Rodzinka w formacieaktywnie spędzam czas z rodziną” . Dzieci przyniosły
bardzo piękne prace. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i upominki. Grupę Misie – odwiedziły
starsze koleżanki z Liceum
Ekonomicznego i w ramach
projektu Eko-Świry przeprowadziły bardzo ciekawe zajęcia i zabawy z zakresu ekologii
i segregacji śmieci.
(info: Przedszkole
Krzyżanowice)
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"Cudze chwalicie,
swoje poznajcie"

- kampania promująca

polskiebazarek.pl
Platforma ta pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami
i odwrotnie. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, jak również
promować swoje produkty.
Na uwagę zasługuje fakt,
iż dochód ze sprzedaży produktów trafia bezpośrednio

do rolników, omijając marże
i pośredników.
Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej
jakości żywności, jak również
świadomość jej pochodzenia,
producent - bezpośredni zysk.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla
mieszkańców gminy

Krzyżanowice
Informujemy, że od dnia
25.04.2022r. wszystkie sprawy
związane z dotacjami do wymiany kotłów, instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych realizowane w ramach
programów PONE, Czyste Powietrze, Mój Prąd będą realizowane w nowo otwartym Punkcie Gminy Krzyżanowice na ul.

REKLAMA

Głównej 82 (była baza SKR).
Punkt dla Beneficjentów
czynny będzie:
•
poniedziałek, wtorek,
środa i piątek w godz.
9.00 - 14.00
•
czwartek w godz. 12.00
- 17.00
Informację będzie można
również uzyskać pod numerem
telefonu 32 419 40 50 wew. 154

REKLAMA

Spółka Drobny w ramach swojej działalności na rzecz zrównoważonego
budownictwa oferuje wykorzystanie materiałów bazujących na odpadach
budowlanych poprzez zbieranie odpadów, tj.: odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę
i ziemię).Sprzedaż kruszyw z recyklingu,tj.: piasek budowlany, ziemia, gruz
betonowy, mieszanki 0-31,5 oraz 0-63, tłuczeń torowy
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

biuro@drobny.org.pl tel. 32 419 40 82
ul. Kolejowa 60, 47-450 Krzyżanowice

www.drobny.org.pl
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REKLAMA

REKLAMA

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

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

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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Z bibliotecznej

Czytając książki zwiedzamy świat, poznajemy innych ludzi, nowe miejsca i kultury. Poszerzamy swoją wiedzę na wiele tematów i wzbogacamy własne słownictwo. Książki to kopalnie wiedzy i wszelakiej mądrości, dlatego warto z nimi obcować jak najczęściej. Zapraszamy Was
do naszych Bibliotek, po kolejną porcję nowości książkowych, każdy
znajdzie coś dla siebie!

półki

1. Jedno po drugim Ruth Ware
Klimatyczny kryminał w stylu Agathy Christie, ale też pełnokrwisty thriller
psychologiczny ze sporą dawką akcji. Książka, dla której warto zarwać noc.

2. Spacerujący z książkami Carsten Henn
Wzruszająca opowieść o tym, co łączy ludzi i sprawia,
że książki są takie cudowne.To książka, która daje poczucie błogości, która rozgrzewa serce i napawa optymizmem. Idealna dla
wszystkich, którzy wiedzą, jak wiele może znaczyć dobra lektura.

3. Mentalista - Camilla Läckberg, Henrik
Fexeus
Pierwsza część nowej serii kryminalnej Camilli Läckberg i Henrika Fexeusa!
Mrożący krew w żyłach Mentalista – kryminał w iście skandynawskim stylu,
będący pierwszą odsłoną nowego cyklu o tajemniczych zagadkach zbrodni.

Myśl
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi

Kard. Stefan Wyszyński

Uśmiechnij się
Panie doktorze, proszę przyjechać do żony! – krzyczy mężczyzna.
– A co jej dolega? – pyta doktor.
– Nie wiem, ale jest taka słaba, że musiałem ją zanieść do kuchni,
żeby mi śniadanie zrobiła!

W samolocie rozlega się nagle przez głośnik: Czy na pokładzie jest może lekarz?
Jeden z pasażerów wstaje i idzie do kabiny pilota.
Po chwili z głośnika słychać głos lekarza:
– Czy na pokładzie jest może pilot?!

– Czy zażył pan już całe pudełko, które panu przepisałem?
– Tak, panie doktorze.
– I czuję się pan lepiej?
– Nie, chyba to pudełko jeszcze się nie otworzyło w żołądku.


4. Życie - Violette Valerie Perrin
Oda do szczęścia i pochwała radości z małych rzeczy.
Niezwykła historia zwykłej kobiety, którą los zaprowadził do miejsca zapomnianego przez większość ludzi. Kobiety, która pragnie na nowo rozkwitnąć – pomimo poczucia przegranej, niewyobrażalnej tragedii i straty, która
ją dotknęła.

5. Julia i rekin - Kiran Millwood
Hargrave
Piękna, liryczna, podnosząca na duchu opowieść o matce, córce i miłości,
a także o znaczeniu nauki oraz troski o środowisko.

Pacjent do dentysty: Dlaczego usunął mi pan ten ząb, skoro boli mnie trzonowy?
– Spokojnie, dojdziemy i do trzonowego!

– Robiłam dzisiaj zakupy i zabrakło mi pieniędzy – mówi żona do męża.
Wstąpiłam więc dotwojego biura. W pokoju nie było nikogo, wzięłam ci
z marynarki trzysta złotych. Nie gniewasz się?
– Ależ skąd kochanie. Tym bardziej, że dzisiaj poszedłem do pracy w swetrze.

Gdy żona wszczęła kolejna awanturę, doprowadzony do ostateczności mąż krzyczy:
– Nooo, teraz powiem ci całą prawdę... dziesięć lat temu zagwizdałem
na taksówkę, nie na ciebie!


6. Sanatorium - Sarah Pearse
Klimatyczna opowieść o policjantce, która podczas pobytu w górskim hotelu musi zmierzyć się z mordercą… i z własną przeszłością. Trzymająca
w napięciu opowieść przywodząca na myśl klasyki gatunku.

7. Dziennik cwaniaczka. Krótka piłka
- Jeff Kinney
Wrobiony przez mamę, byłą koszykarkę, Greg dołącza do drużyny kompletnych przegrywów. A ci goście są tak beznadziejni, że mają tylko jednego
sponsora: bar sałatkowy zamknięty przez sanepid. Po zawaleniu całego sezonu i doprowadzeniu do rozpaczy trenera załapują się na Turniej Drugiej
Szansy, czyli konkurs dla najgorszych koszykarzy. Biorą w nim udział między innymi: Ponure Pomrowy, Lepsze Numery, a także Gangreny – banda
najtwardszych i najbardziej zajadłych dziewczyn, jakie widział świat. Tak że
wiecie… to nie będzie KRÓTKA PIŁKA.

8. Zgiń, przepadnij - Olga Rudnicka
Kolejna książka Olgi Rudnickiej z serii Zbrodni na wesoło przedstawiająca
niezłą mieszankę przypadku, pesymizmu i przekornego losu z zagadkowymi zwłokami znalezionymi w bagażniku auta bohaterki. Ekscytująca, trzymająca w napięciu, podsycająca ciekawość finału powieści.

Powyższe opisy pochodzą od wydawcy.

Koledzy pytają młodego kelnera, który przed kilkoma dniami wziął ślub:
I jak Twoja żona?
– Znakomita, polecam!

Czy wszystko odbyło się tak jak przedstawił prokurator? – pyta sędzia oskarżonego.
– Nie, ale uważam, że jego plan też jest bardzo dobry.

Żona w środku nocy mówi do męża: Kazik, mam problem. Nie mogę spać...
- Zło nigdy nie śpi! - odpowiada mąż.


Liczba miesiąca
10.04.1912 (110 lat temu)

Książę Karol Lichnowsky spóźnił się na dziewiczy rejs statkiem RSM Titanic

