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Centrum Kultury wypełniło się świąteczną atmosferą

Tworków » W Gminnym
Centrum Kultury zapachniało
świątecznymi wypiekami a w jego ścianach rozbrzmiała nastrojowa muzyka. Można było poczuć świąteczny nastrój, a to za
sprawą Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który miał miejsce
w pierwszą niedzielę Adwentu.
Tradycyjnie, jak co roku,
Centrum Kultury w Tworkowie
stało się wielkim kiermaszem
bożonarodzeniowym ściągającym tłumy gości na których
czekały stoiska bogate w przeróżne wypieki przygotowane,
specjalnie na tę okazję, przez
gminne Koła Gospodyń Wiejskich. rękodzieło oraz stroiki
i ozdoby ręcznie wykonane

przez naszych najmłodszych
mieszkańców.
Wydarzeniem specjalnym
kiermaszu była wizyta św. Mikołaja, a czas spędzony w Centrum Kultury umilała Orkiestra
Dęta Gminy Krzyżanowice pod
przewodnictwem Krzysztofa
Fulneczka, któremu towarzyszyli wokaliści – Natalia Tul i Kamil Klimek. Na scenie zaprezentowali się także młodzi akordeoniści - Fabian i Filip.
Życzenia świąteczne wszystkim przybyłym złożył wójt gminy Grzegorz Utracki oraz poseł
Adam Gawęda.
(lukbor)
Fot. Damian Matioszek

Informujemy mieszkańców gminy Krzyżanowice,
że w dniach od 24.12.2019 r. do 28.12.2019 r.
oraz od 31.12.2019 r. do 08.01.2020 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz
biuro będą nieczynne.

Informuje się mieszkańców gminy Krzyżanowice, że w dniu
24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy będzie nieczynny.

Informujemy, że od roku 2020 nastąpi
ZMIANA GODZIN PRACY
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj.
PONIEDZIAŁKI w godzinach od 9:00 do 15:00
ŚRODY w godzinach od 12:00 do 17:00
PIĄTKI w godzinach od 9:00 do 15:00
SOBOTY w godzinach od 9:00 do 12:00
Wtorki, Czwartki oraz w dni ustawowo wolne od pracy
PSZOK będzie NIECZYNNY.
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Święty Mikołaj odwiedził

i wszelkiej pomocy OPS, drobnymi upominkami.
9 grudnia do Gminnego Centrum Kultury przybyli niepełnosprawni młodzi i starsi mieszkańcy naszej gminy, wśród nich
mieszkanki „Różanego Pałacu” w Krzyżanowicach by spotkać się ze świętym Mikołajem.
Tworków » Podopiecznych kiego kraju. Biskup z Miry zna- w Tworkowie, aby obdarować Wszyscy obecni na spotkaniu
Ośrodka Pomocy Społecznej od- ny bardziej jako święty Mikołaj dzieci i osoby niepełnospraw- razem z gościem z dalekiego
wiedził specjalny gość z dale- przybył do Centrum Kultury ne, korzystające ze świadczeń kraju obejrzeli przedstawienie
w wykonaniu uczniów tworkowskiej szkoły, którzy jak co
roku, występują z programem
artystycznym dla podopiecznych OPS. Następnie św. Mikołaj z pomocą sekretarz gminy Małgorzatą Krzemien, która
wystąpiła w imieniu wójta gminy Grzegorza Utrackiego wraz
z kierownikiem OPS Adamem
Ochmańskim rozdali słodkie
poczęstunki i upominki. Wśród
obecnych na spotkaniu był również wójt senior Wilhelm Wolnik,
ale niestety dosłownie minął się
w drzwiach ze św. Mikołajem.
A może to nie był przypadek?
To już jest tradycja, że Ośrodek Pomocy Społecznej pamięta
o swoich podopiecznych i każdego roku organizuje dla nich
Mikołajki.
(lukbor)

CENTRUM KULTURY
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WIGILIE W GMINNYCH ŚWIETLICACH
Chałupki
Bieńkowice

Gmina Krzyżanowice »
Nim pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie w świetlicach na
terenie naszej gminy organizowane są wigilie dla starszych,
samotnych i niepełnosprawnych osób. Pracownicy świetlic, koła gospodyń wiejskich,
parafialne grupy charytatywne Caritas oraz młodzież wspólnym wysiłkiem pracują nad tym

aby stworzyć dla tych osób miłą,
ciepłą i świąteczną atmosferę.
Adwent to czas oczekiwania
i przygotowania się na przyjście Zbawiciela. To też dobry
moment, aby zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka,
dlatego tradycyjnie w okresie
przedświątecznym organizowane są wigilie dla tych, którzy potrzebują wspólnego spotkania,

Bieńkowice

porozmawiania i zrozumienia.
Przy organizacji zawsze zaangażowanych jest wiele osób.
Efektem są świątecznie przystrojone stoły na których znajdują się tradycyjne potrawy wigilijne, słodki poczęstunek, a nawet drobny upominek.
Każde spotkanie rozpoczyna
się modlitwą prowadzoną przez

ksiądza i pobłogosławieniem
opłatków. Następnie jest czas
na przełamanie się nimi i złożenie życzeń. Przy wigilijnym stole zawsze są obecni przedstawiciele władz gminnych, radni
i sołtysi. Podczas spotkania nie
brakuje programów artystycznych, które przygotowują dzieci wraz z opiekunami aby umilić gościom czas i wprowadzić
ich w atmosferę Świąt Bożego
Narodzenia.
(lukbor)
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KRÓTKO
27 listopad
Wójt gminy Grzegorz Utracki uczestniczył w Powiatowym Dniu Pracownika
Socjalnego, którego współorganizatorem
w tym roku był Dom Pomocy Społecznej
Różany Pałac w Krzyżanowicach.
28 listopad
W Urzędzie Gminy odbyła się I sesja
Młodzieżowej Rady Gminy VIII Kadencji
2019-2021, w której uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy p. Brunon Chrzibek, Wiceprzewodnicząca p. Beata Płaczek, która z ramienia Rady Gminy jest
opiekunem MRG oraz Sekretarz Gminy
jako opiekun z urzędu. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy został
wybrany Robert Karpisch.
29 listopad
Spotkanie Barbórkowe ALAS Utex gdzie
wójt gminy wraz ze mną pozdrowili pracowników i złożyli życzenia oraz rozmawiali nt. dalszego rozwoju z właścicielami firmy ALAS
2-3 grudzień
Zastępca wójta gminy Wolfgang Kroczek
wraz z przedstawicielami sołectw gminy Krzyżanowice, kierownikiem referatu
środków pomocowych Ewą Widera w XV
Regionalnym Spotkaniu Liderów Odnowy Wsi z terenu woj. Śląskiego w Podlesicach gdzie omawiano założenia i cele
finansowania działań odnowy wsi w nowym okresie programowania.
3 grudzień
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu mikołajkowym Koła Emerytów Rencistów
i Inwalidów z Tworkowie.
4 grudzień
Wójt gminy uczestniczył w jubileuszu
340-lecia szkoły podstawowej w Krzyżanowicach.
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu
z kierownictwem i szefem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra celem omówienia dalszych działań i rozwoju spółki.
5 grudzień
Wójt gminy uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Subregionu Zachodniego
w Gołkowicach. Ważną decyzją było
podjęcie nazwy dla promocji turystyki
regionu – Kraina Górnej Odry dla obszaru obecnego Subregionu Zachodniego.
Zastępca wójta wziął udział w uroczystościach z okazji święta patrona Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zabełkowie.
6 grudzień
Wraz z przedstawicielem Ministerstwa
Środowiska Wójt Gminy wziął udział
w konferencji międzynarodowej nt. energii i jej wykorzystania na Politechnice
Śląskiej. Z początkiem roku odbędzie się
spotkanie z pracownikami Politechniki
Śląskiej w Gliwicach nt. ewentualnej –
możliwej współpracy w dziedzinie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
Wójt gminy uczestniczył w Sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Rudzie Śląskiej.
Wójt gminy uczestniczył w spotkaniu mikołajkowym organizowanym przez świetlicę i sołectwo dla dzieci w Roszkowie.
8 grudzień (niedziela)
Zastępca wójta uczestniczył w walnym
zebraniu członków Koła Wędkarskiego
nr 109 Krzyżanowice.
Wójt Gminy uczestniczył w Kiermaszu
Świątecznym w Bolesławiu.
9 grudzień
Zastępca wójta uczestniczył w spotkaniu
z oficerem rowerowym w Katowicach
w sprawach przebiegu ścieżki rowerowej Bieńkowice-Racibórz.
11 grudzień
Sekretarz gminy Małgorzata Krzemien
spotkała się z jubilatami obchodzącymi 50-lecie małżeństwa Państwem Dudek wręczyła im odznaczenia (nie mogli
uczestniczyć w spotkaniu zbiorowym)
13 grudzień
Zastępca wójta uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Powiatu Raciborskiego.
Skarbnik gminy Michał Marek uczestniczył w przedstawieniach Bożonarodzeniowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Owsiszczach.
17 grudzień
Sekretarz gminy uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej SP ZLA Krzyżanowice, której tematem było zaopiniowanie planu finansowego na 2020 rok oraz
planu pracy Rady na 2020 rok.
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WYSOKOŚĆ STAWEK

ZA WYWÓZ ŚMIECI NA ROK 2020
Drodzy Mieszkańcy
Gospodarka odpadami ma
dla gminy charakter non-profit (bez zysku), a zatem mieszkańcy muszą pokryć realne
koszty wynikające z przepisów prawa i cen oferowanych
przez firmy świadczące tego
typu usługi. Rosnące stawki
to problem wszystkich samorządów w Polsce, w tym naszych sąsiadów. Podwyższone
koszty wynikają z obiektywnych – niezależnych od gminy
czynników, na które nie mamy
żadnego wpływu. Na obecną
chwilę nie ma systemowych
rozwiązań, które mogłyby
je obniżyć! Możemy jednak
i chcemy - sami kształtować
politykę podatkową. W przyszłym roku postanowiliśmy
utrzymać w naszej gminie
najniższe lub jedne z najniższych stawek podatkowych
w regionie.
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami wymuszone zostały nowelizacją Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Najważniejsze z nich to:
1. Odpady niesegregowane
będą odbierane przez cały
rok raz na dwa tygodnie (dotychczas w okresie zimowym
co tydzień, a w okresie letnim raz na dwa tygodnie),
2. Dodatkowo wprowadza się
selektywną zbiórkę popiołu w oddzielnych kubłach
z napisem popiół, który będzie odbierany co dwa tygodnie od października do końca marca, a w pozostałym
okresie raz na dwa miesiące,
3. Dodatkowo wprowadza się
zbiórkę odpadów bio-kuchennych w workach lub pojemnikach z opisem ”Bio-kuchenne”
(worek koloru brązowego),
4. Zwiększa się częstotliwość
odbioru odpadów niesegregowanych i bio-kuchennych
dla wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych, gdzie odpady te
będą odbierane co tydzień,
5. Ogranicza się ilość odbioru odpadów remontowych
do 300 kg na deklarację na
rok(dotychczas było 1000 kg),
6. Ustawodawca zmienił klasyfikację odpadów typu: okna
i panele podłogowe w związku z czym przeszły one z grupy odpadów wielkogabarytowych do odpadów remontowych.
W naszej gminie stawki za
gospodarowanie odpadami były
od 3 lat niezmieniane w związku
z 3-letnią umową z Wykonawcą,
choć już od 2 lat w okolicznych
gminach były systematycznie
podnoszone. Niestety po ostatnim przetargu na te usługi byliśmy zmuszeni ustalić nowe
stawki które wynikają z nowej
umowy od 1.01.2020 roku. Musimy zapewnić środki na realizację tej umowy, a wzrost cen
jest niezależny od gminy. Jakie
czynniki wpływają na taki poziom cen opiszemy w dalszej
części.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami będą obowiązywać od 01.01.2020 roku:
1 – 3 osoby = 29,00 zł,
4 - 6 osoby = 28,00 zł
7 i więcej osób = 27,00 zł.
Niestety ustalone opłaty są
znacząco wyższe od dotychczasowych - co niestety będzie znaczącym obciążeniem budżetów
domowych nas, Mieszkańców.
Wynikają one z bardzo wielu
czynników – w większości niezależnych od gminy a często nawet od Wykonawcy umowy. Aby
ułatwić bieżące regulowanie należności od nowego roku wprowadzamy możliwość uiszczania
opłaty miesięcznie z rozliczeniem za każdy kwartał. Aby było to możliwe modyfikacji uległy
terminy wpłat kwartalnych. Po
zmianie płatności będą pobierane w następujących terminach:
 do 15 stycznia – częściowa
 do 15 lutego – częściowa
 do 15 marca – ostateczna
za cały I kwartał,
 do 15 kwietnia – częściowa
 do 15 maja – częściowa
 do 15 czerwca - ostateczna
za cały II kwartał,
 do 15 lipca – częściowa
 do 15 sierpnia – częściowa
 do 15 września - ostateczna
za cały III kwartał,
 do 15 października – częściowa
 do 15 listopada – częściowa
 do 15 grudnia – ostateczna
za cały IV kwartał.
Zatem wpłat można dokonywać co miesiąc lub jak dotychczas raz na kwartał, co oznacza
że dopiero brak wpłat za dany
kwartał do dnia 15 miesiąca
marca, czerwca, września lub
grudnia będzie skutkowało zaległościami.
Od nowego roku nastąpi
modyfikacja funkcjonowania
PSZOK-a. Czynny będzie w następującym czasie:
 poniedziałek i piątek – od
9.00 do 15.00
 środa – od 12.00 do 17.00
 sobota – od 9.00 do 12.00
Ustawa o przejęciu przez
Gminę obowiązku gospodarowania odpadami weszła w życie
w połowie roku 2013. Już wtedy
wywoływała wiele kontrowersji.
Zburzyła dotychczasowy model
wypracowany i dobrze funkcjonujący w naszej gminie – każdy
płacił za „swoje” odpady, czyli
od liczby oddanych koszy. Od
początku zapowiadane były
zmiany do tej ustawy. I tak też
się działo. Jednak każda zmiana pociągała za sobą wzrost
kosztów funkcjonowania systemu, a nie jego poprawę. O tych
wszystkich problemach na bieżąco informowaliśmy mieszkańców. W warunkach nowej ustawy żadnej z okolicznych gmin
nie udało się utrzymać opłaty
na stałym stabilnym poziomie,
a praktycznie ogłaszanie nowego przetargu pociąga za sobą
wzrost tej opłaty. W związku
z pojawiającymi się sygnałami
sporych wzrostów już 3 lata te-

mu, podjęliśmy decyzję aby rozstrzygać przetarg i ustalić poziom cen na okres 3 lat. W tym
czasie była to jedna z niższych
cen jakie obowiązywały w okolicznych Gminach i nie tylko.
Dzięki tej decyzji przez 3 lata
zamrożeniu uległa wysokości
opłaty na okres obowiązywania umowy. Dzięki temu uniknęliśmy corocznych podwyżek
opłat. Natomiast praktycznie
we wszystkich innych Gminach
gdzie co roku ceny wzrastały
sukcesywnie i znacząco. Najpierw podwyżki dochodziły pod
20 zł za osobę, a po kolejnych
przetargach kwota ta oscylowała na poziomie 20-23 zł za osobę,
gdzie my cały czas utrzymywaliśmy opłatę na poziomie 9-13
zł od osoby. Było to skutkiem
tego, że w tym czasie następowały kolejne nowelizacje ustawy o śmieciach. Ponadto bardzo
zmieniły się (wzrosły koszty) realia funkcjonowania tej dziedziny gospodarki w kraju. Widząc
co się dzieje na rynku „śmieciowym” mieliśmy satysfakcję, że 3
letnia umowa gwarantuje stabilizację ale jednocześnie spodziewaliśmy się, że nowe rozdanie
spowoduje wzrost cen za gospodarowanie odpadami w naszej
Gminie.
Niestety pomimo faktu, że
obarczono Gminę obowiązkiem gospodarowania odpadami, to jednocześnie odebrano
wszystkie możliwości i argumenty wpływu na cenę, czy też
regulację tych opłat.
Wraz ze zbliżającym się okresem wygaśnięcia dotychczasowej umowy oraz rozstrzygnięciem przetargu koniecznym
stało się urealnienie opłat dla
mieszkańców. Niestety wpływ
na wysokość opłaty miały czynniki niezależne od Gminy, a decydujący wpływ na ich wysokość, miały w głównej mierze
działania ustawodawcze oraz
tzw. „rynek odpadów komunalnych”. Do nich należą między
innymi:
 wytwarzający odpady
(mieszkaniec) ponosi całkowity koszt gospodarki
odpadami, Gmina nie ma
możliwości dofinansowania
zadania z budżetu, zgodnie
z zasadą „zanieczyszczający płaci”,
 konieczność wprowadzenia
ustawowych dodatkowych
odbiorów odpadów: popioły,
odpady bio- kuchenne
 konieczność zwiększenie
częstotliwości odbioru odpadów w budynkach wielomieszkaniowych,
 wzrost płacy minimalnej pracowników oraz płac innych
pracowników,
 wzrost kosztów energii elektrycznej,
 zwiększone wymogi funkcjonowanie firm zajmujących
się gospodarką odpadami,
 znaczny wzrost opłaty środowiskowej w ciągu ostatnich
3 lat z 24 zł do prawie 300 zł
obecnie za 1 tonę,
 wzrost kosztów odbioru odpadów w instalacjach regio-











nalnych (RIPOK) – za 1 tonę
odpadu:
odpady niesegregowane –
ponad 100% (z 230 na 500 zł)
balast – ponad 4-krotnie (ze
180 zł na 750 zł)
zielone – ponad 2 -krotne (ze
150 na 350 zł)
wielkogabarytowe – ponad
3-krotnie (z 250 na 800 zł)
całkowite załamanie rynku
odbioru surowców wtórnych
wraz ze znaczącymi spadkami cen odbioru - skupu:
szkło – spadek 3-krotny (ze
150 na 50 zł)
PET(butelki plastikowe) –
spadek 1 krotny (z 2.000 na
1.000 zł)
makulatura – spadek 14-krotny (z 700 na 50 zł), dzisiaj nawet trzeba zapłacić za odbiór
tego odpadu.

Wszystkie te powyższe czynniki powodują, że koszty niestety z roku na rok rosną. Ponadto obserwujemy inne czynniki
mające wpływ na wzrost ceny,
a mianowicie:
 rosnąca tendencja ilości
odpadów produkowanych
przez mieszkańców
 coraz niższa segregacja
w domu,
 wprowadzanie do systemu
odpadów pochodzących
z prowadzenia działalności
gospodarczej oraz podsuwanie odpadów „sąsiadom”,
 wprowadzanie do systemu
odpadów pochodzących z remontów i modernizacji nieruchomości.
W tych realiach ogłosiliśmy
przetarg unijny (ogłoszenia
również na portalach o zasięgu
unijnym) – pomimo tego, zresztą jak w wielu gminach wpłynęła
tylko 1 oferta.
Zgodnie z prawem Gmina
ma obowiązek ustalenie takiej
kwoty opłaty, która rekompensuje koszty. Tak więc nie mając
innej możliwości, rozpatrując
wiele alternatyw (w tym unieważnienia przetargu) Gmina
zmuszona była podjąć uchwałę
o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami, ponieważ
zgodnie z ustawą Gmina ma
obowiązek przejęcia śmieci od
mieszkańców i w zamian obciążyć mieszkańców tymi kosztami.
Już od kilku miesięcy sytuacja
ta oraz realny wzrost kosztów
systemu był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Wójt gminy zaproponował
rozwiązania – zgodne z możliwościami oraz wymogami prawa i ustawy. Tak więc dyskusja w tej kwestii toczy się od
dawna, każdy z radnych mógł
wnieść pomysły jak zorganizować w gminie odbiór odpadów
od Mieszkańców aby było taniej nikt nie wniósł jednak jakichkolwiek pomysłów mogących wpłynąć na obniżenie kosztów opłat.
Podnoszone były jedynie kwestie, które naszym zdaniem spowodowałyby dodatkowe koszty
(np. zniesienie ograniczeń odbioru niektórych frakcji), jednak
po dogłębnej analizie i dyskusji

wnioski te zostały wycofane ze
względu na zagrożenie dodatkowego wzrostu opłaty.
Poinformowałem również
Radę już w październiku, że samorządy powiatu raciborskiego
podejmą próbę wspólnej i kompleksowej obsługi odbioru odpadów celem zmniejszenia kosztów. Dlatego też umowa na odbiór odpadów została podpisana
tylko na 1 rok.
Chcę Państwa zapewnić
że podjęliśmy maksymalnie
wszystkie możliwe próby mające na celu ustalenie prawidłowej i jak najniższej opłaty
za gospodarowanie odpadami.
Jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów – w okolicznych gminach opłaty również są
wysokie np. 28zł, 28,50 zł czy 30
zł. Smutne jest to, że jako Samorząd nie możemy sami decydować o tak ważnych sprawach,
a musimy jedynie działać zgodnie z wytycznymi, które naszym
zdaniem nie są odzwierciedleniem tego co chcielibyśmy realizować oraz narzucają zbyt
wysokie koszty systemu. Gmina Krzyżanowice kiedyś ogromnym wysiłkiem zainwestowała
w budowę swojego składowiska
w Tworkowie – niestety ustawodawca wykluczył możliwość jego wykorzystywania, co również
podnosi nam cenę.
W dalszym ciągu, podobnie
jak inne Gminy, podejmujemy
działania mające na celu uniknięcie w przyszłości wzrostu
tych opłat, w tym między innymi poprzez próbę utworzenia Związku międzygminnego,
co mamy nadzieję może przynieść obniżenie kosztów systemu i opłat dla mieszkańców.
Mamy nadzieję również, że działania ustawodawcze w końcu
będą takie aby nie generowały
dodatkowych kosztów i opłat dla
mieszkańców. Niestety w między czasie ustawodawca wprowadził kolejne zmiany w ustawie, co przyniesie kolejne podwyższenie kosztów funkcjonowania systemu.
W pierwszych miesiącach
nowego roku wypracujemy
i wprowadzimy ulgi które dopuszcza ustawa dla mieszkańców którzy będą zagospodarowywali odpady zielone we własnym zakresie, prawo jednak
nie pozwala promowania tych
mieszkańców którzy opalają
swoje domy gazem – nie produkując popiołów, choć wielu mieszkańców na tę kwestię
zwraca uwagę i byłoby to również w moim odczuciu bardzo
wskazane.
Mam nadzieję, że wyjaśnienia te choć w części przyczynią się do zrozumienia naszych
trudnych decyzji. W związku ze
znacznym podwyższeniem stawek za odbiór odpadów - choć
wiele samorządów zdecydowało się na podwyższenie stawek
podatkowych w gminach, stawki w gminie Krzyżanowice na
rok 2020 nadal należą do jednych z niższych lub najniższych
w regionie i nie proponowałem
podwyżek ponad poziom inflacji.
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Kolędy i Pastorałki po raz XV

Tworków » W Centrum Kultury w Tworkowie zabrzmiały
kolędy i pastorałki w języku polskim i niemieckim. 11 grudnia
odbyła się XV edycja Gminnego Przeglądu Kolęd i Pasto-

rałek w języku polskim i niemieckim, pt. „Święta z kolędą
- Weihnachten mit Weihnachtsliedern”.
Wszystkich gości oraz licznie przybyłych uczestników

wraz z opiekunami przywitała dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek, zaś cały przegląd
poprowadziła Sabina Ciuraszkiewicz.

Organizowany przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki przegląd
cieszy się niezmienną popularnością. Wzięły w nim udział

zespoły wokalne, duety, soliści,
którzy startowali w trzech kategoriach – przedszkolaki, klasy
I – III i IV – VIII.
Występy dzieci i młodzieży
oceniało jury: Zuzanna Ortmans
– muzykolog oraz Jan Goldman
– muzyk, opiekun chóru parafialnego. Jurorzy zgodnie chwalili bardzo dobre przygotowanie,
a niejednokrotnie wyjątkowe
zdolności młodych śpiewaków.
Docenili także dobór repertuaru,

Więcej zdję
www.krzyz ć na:
anowice.pl

który zawierał wiele ciekawych
i mało znanych utworów świątecznych, zarówno polskich jak
i niemieckich. Gratulacje i dużo
ciepłych słów usłyszeli opiekunowie, którzy przygotowali dzieci
i młodzież do konkursu.
Laureaci przeglądu wystąpią w styczniu, podczas Koncertu Galowego „Kolędowanie przy
żłóbku” w kościele parafialnym
w Tworkowie.
(lukbor)
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Weihnachtsmarkt w Tworkowie i Chałupkach
Gmina Krzyżanowice »
W trzecią niedzielę Adwentu
„Gaudete” na terenie naszej
gminy miały miejsce tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe
– Weihnachtsmarkt. Tego dnia
w świąteczny nastrój wprowadziły nas Chałupki i Tworków.
Chałupki » Jarmark bożonarodzeniowy zorganizowany
został w świetlicy, gdzie przybyłych gości czekał słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek
i napoje. Weihnachtsmarkt
był dobrą okazją, żeby kupić do swojego domu stroiki
świąteczne ręcznie wykonane
przez dzieci ze świetlicy. Sala wypełniona była po brzegi,
zaś dzieci i młodzież swoimi
występami umilała czas spędzony na jarmarku.

Chałupki

Tworków » Tutejszy Weihnachtsmarkt odbył się „pod
chmurką” na placu przed kościołem. Choć atmosfera była
gorąca to można było dogrzać
się przy ognisku, zjeść ciepły posiłek i skosztować świątecznych
wypieków. Nie zabrakło stoiska
z ozdobami świątecznymi i miodem, który może być idealnym
dodatkiem do ciepłej herbaty
w zimowe wieczory. Urozmaiceniem jarmarku był koncert
dzieci i młodzieży w tym występ
wokalistów zespołu Miraż pod
przewodnictwem Elżbiety Biskup. Dodatkową atrakcją jarmarku była odrestaurowana sikawka konna, którą zaprezentowali strażacy z miejscowej jednostki OSP.
(lukbor)

Chałupki

Chałupki

Chałupki

Tworków

Chałupki

Chałupki

Tworków

Chałupki

Tworków

Tworków

Tworków
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20 lat partnerstwa OSP

Krzyżanowice » Początek współpracy i wymiany doświadczeń związanych z ochroną przeciwpożarową sięga roku
1999. SDH Hat i OSP Krzyżanowice świętowali jubileusz 20-lecia nawiązania transgranicznej
współpracy podczas, której podpisano deklarację dalszej chęci
kooperacji.
30 listopada w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzyżanowicach spotkali się
przedstawiciele SDH Hat, OSP
Krzyżanowice oraz władz gminnych żeby świętować wieloletnią współpracę. Oficjalnie trwa
ona od 20 lat i na pewno będzie
trwać znacznie dłużej, gdyż podpisana została deklaracja dalszej współpracy na której swoje

podpisy złożyli kolejno: starosta
SDH Hat Ivo Rumpa wraz z prezesem OSP Krzyżanowice Walterem Bożek oraz starosta gminy Hat Werner Vyletělek wraz
z wójtem gminy Krzyżanowice
Grzegorzem Utrackim.
Wszystkich przybyłych na
spotkanie delegatów i gości
przywitał prezes krzyżanowickiego OSP, a następnie minutą
ciszy uczczono zmarłego honorowego prezesa OSP Krzyżanowice Rajmunda Fichnę, który
podpisał pierwsze porozumienie
partnerstwa obu jednostek oraz
wszystkich zmarłych w minionym dwudziestoleciu strażaków
SDH Hat i OSP Krzyżanowice.
Następnie podpisano deklarację dalszej współpracy i drob-

nymi upominkami obdarowano osoby którym zawdzięczamy
tą transgraniczną współpracę
i którzy w dalszym ciągu podtrzymują przyjacielskie stosunki i pielęgnują współpracę pomiędzy jednostkami.
Na spotkaniu oprócz wcześniej wymienionych przedstawicieli władz gminnych i jednostek straży pożarnej byli
obecni: velitel JSDH Hat Jiri Cechaczek, naczelnik OSP
Krzyżanowice druh Adam Mucha, były starosta gminy Hat
Paweł Kotlarz, zasłużony wójt
gminy Krzyżanowice Wilhelm
Wolnik, inicjatorzy zawartej
współpracy: druh Erhard Matuszek i druh Herbert Kamrad
z Hat, druh Jerzy Tlon z Krzy-

żanowic oraz zastępca komendanta PSP Racibórz mł. bryg.
Paweł Sowa, opiekun gminy
z ramienia PSP kapitan Mateusz Wyrba, komendant gminy Krystian Jobczyk, inspektor Zarządu i Komisji Rewizyjnej
obrony cywilnej Maksymilian OSP Krzyżanowice.
Lamczyk i pozostali członkowie
Niespodzianką dla wszystZarządu SDH Hat i członkowie kich przybyłych gości był krótki

Agregat dla OSP Krzyżanowice

PRZEKAZANY
Krzyżanowice » Ochotnicza
Straż Pożarna z Krzyżanowic
wzbogaciła się o nowy, mobilny agregat prądotwórczy dzięki dofinansowaniu z Funduszu
Sprawiedliwości. Dzisiaj, tj. 16
grudnia br. nastąpiło oficjalne
przekazanie.

Kluczyk do mobilnego agregatu prądotwórczego został
przekazany przez ministra Michała Wosia, który pełnił nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości, na ręce prezesa OSP
Krzyżanowice Waltera Bożek.
Zastępca wójta gminy Wol-

fgang Kroczek, który wystąpił
w imieniu wójta gminy Grzegorza Utrackiego przywitał delegatów z ministerstwa oraz podziękował za otrzymane wsparcie finansowe na zakup agregatu, który choć został przekazany nowice to posłuży jednostkom
na wyposażenie OSP Krzyża- z całej gminy.

Na uroczystości przekazania
obecni byli również m.in. Doradca Ministra Sprawiedliwości Michał Gzowski, komendant Zarządu Gminnego Związku OSP
w Krzyżanowicach dh. Krystian
Jobczyk, naczelnik OSP Krzyżanowice dh. Adam Mucha, zastępca naczelnika dh. Jacek Bujak.

występ Justyny Bulendy i Błażeja Klimaszki - utalentowanych wokalnie, młodych tworkowiczan.

Zadanie: Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP
Krzyżanowice współfinansowane jest ze środków – Fundusz
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Dofinansowanie wyniosło –
99% środków kwalifikowalnych:
Całkowita wartość zadania:
58.363,84 zł
Dofinansowanie: 49.000,00 zł
Wkład własny Gminy:
9.363,84 zł
W ramach realizacji zadania
zakupiony został sprzęt:
Mobilny agregat prądotwórczy FOGO FDG60P wraz z rozdzielnią z gniazdami na przyczepie WIOLA W2, numer identyfikacyjny pojazdu: SUCE6AYA4K1006599
(lukbor)
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SP Bieńkowice
POMAGA ZWIERZĘTOM

Finał Szlachetnej Paczki 2019

w SP Chałupki
Bieńkowice » Z ciekawą
inicjatywą wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej. Już
od wielu lat zbierane są tu bowiem datki na rzecz podopiecznych z Raciborskiego Schroniska dla Zwierząt. Jednak tym
razem dzieci same zdecydowały,
aby taka zbiórka nie była tylko
jednorazową akcją obudzoną
przedświątecznymi refleksjami. Zapragnęły, żeby zbieranie
darów zwierzakom stało się stylem, nieodłącznym działaniem
wpisanym na zawsze w życie
i serce szkoły.
Tegoroczna zbiórka zaczęła
się na początku października
i już pierwsza partia asortymentu dla tegoż schroniska została zawieziona. Jedna z uczennic zasięgnęła najpierw opinii
pracownika wyżej wspomnianej placówki. Dowiedziała się
co najbardziej jest potrzebne
i przekazała tę wiedzę opiekunowi Ekozespołu bieńkowickiej
szkole. Dzieci zaczęły zatem
przynosić to co najpotrzebniejsze; koce, ręczniki, drapaki dla
kotów, miski i karmę. Do akcji
włączyli się też nauczyciele i rodzice. Z pomocą tych ostatnich
wspomniane rzeczy zostały za-

w tym miejscu pokusić się o małą refleksje. Od czasu, gdy szkoła skierowała swoją uwagę na
smutny los porzuconych i niechcianych, w rodzinach uczniów
zaczęły pojawiać się adoptowane zwierzaki. Nie jest to przypadek, tylko po prostu odruch serca. Szkole bardzo zależy, żeby
te odruchy pojawiały się nadal
wiezione do schroniska. Aktual- i zmieniały obojętność w empanie zbiórka trwa nadal, a szko- tię wobec potrzebujących.
Ekozespół
ła ma nowe pomysły jak umiSzkoły Podstawowej
lić samotnym zwierzakom ten
w Bieńkowicach.
trudny okres w ich życiu. Warto

Chałupki » Kolejna edycja
Szlachetnej Paczki organizowana przez Szkołę Podstawową
w Chałupkach została podsumowana. Dzięki wsparciu rodziców,
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zebranych zostało
18 kartonów z artykułami spożywczymi, środkami czystości,
ubraniami, butami, kocami itp.
Za otrzymane pieniążki szkoła zakupiła 1 tonę węgla, kilka
worków drewna opałowego, kuchenkę mikrofalową, poduszkę,
kołdrę oraz wymarzoną przez
Pana Piotra- naszego tegorocznego beneficjenta- piłę spalinową. Szkoła nie zapomniała również o gołębiach, które są pasją
Pana Piotra i one otrzymały 3
worki zboża. Wartość paczki wyniosła około 5 tysięcy złotych.
W sobotę 7 grudnia przekazano
dary do magazynu Szlachetnej
Paczki w Wodzisławiu Śląskim.
W niedzielę 8 grudnia trafiły one
do Pana Piotra.
Szkoła bardzo serdecznie
dziękuje wszystkim Darczyńcom, dzięki Wam kolejna osoba
w potrzebie będzie miała dobre
Święta- DZIĘKUJEMY!
Teresa Lipiec
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Listopad w Przedszkolu
w Krzyżanowicach
Dopełnieniem atrakcji był oczywiście popcorn.
8listopada przedszkolaki obchodziły Dzień Polski. W tym
dniu dominowały barwy biało
– czerwone. Pani Monika przygotowała dla wszystkich bardzo ciekawe zajęcia związane
z historią naszego kraju a także

Listopad, kolejny miesiąc roku szkolnego 2019/2020, tak jak
poprzednie miesiące, obfitował
w wiele ciekawych wydarzeń

opowiedziała o symbolach narodowych, ciekawych miejscach,
potrawach. O 11.11 wszyscy odśpiewali hymn Polski.
W listopadzie odbyło się także spotkanie z panią krawcową
oraz fryzjerką, które opowiadały
nam o swojej pracy. Pani krawcowa pozwoliła wszystkim chęt-

w krzyżanowickim przedszkolu. Na początku miesiąca zorganizowany został Dzień Postaci z Bajek. Dzieci przyszły

przebrane. Po śniadaniu odbył
się bajkowy bal, konkursy, quizy.
6 listopada miało miejsce
pasowanie na przedszkolaka
w najmłodszej grupie, a parę
dni później do grona prawdziwych przedszkolaków dołączyły
dzieci z grupy 4,5 oraz 6-laków,
które dopiero w tym roku rozpoczęły uczęszczanie do przedszkola. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny
oraz złożyły ślubowanie. Pasowania dokonała Pani Dyrektor.
Każde dziecko otrzymało dyplom oraz słodycze.
Pani Edyta zaprosiła wszystkie dzieci na bajeczki, które wyświetliła ze starego projektora
i pokazała jak to kiedyś bywało…
gdy bajki oglądało się z kliszy na
projektorze, które trzeba było
ręcznie obsługiwać. Dzieci były zachwycone starymi bajkami.

nym szyć na maszynie, pooglądać ciekawe akcesoria niezbędne w jej pracy. Pani fryzjerka
również pokazały sprzęt, który wykorzystuje w swojej pracy. Wszystkie dzieci w tym dniu
miały zrobione ciekawe fryzurki.
Dziękujemy pani Renacie i pani Ani że poświeciły swój wolny czas na spotkanie z przedszkolakami.
25 listopada obchodzono
Dzień Misia. Pani Elwira przygotowała ciekawe zabawy, konkursy oraz dzieci dowiedziały
się wiele ciekawostek o misiach
i niedźwiadkach. Na koniec każda grupa zrobiła misia z figur
geometrycznych.
Na koniec listopada odbyły
się Andrzejki. Było lanie wosku, wróżby, oraz tańce i zabawy. Przed nami grudzień –Oczekiwanie na Mikołaja i Święta Bożego Narodzenia.
Jolanta Siegmund

Mogę! Zatrzymać SMOG
Krzyżanowice » 1 września
2019 r. przedszkole w Krzyżanowicach przystąpiło do kampanii
edukacyjno- informacyjnej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
„MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG –
PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”. Ma ona na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa
śląskiego w szczególności dzieci
w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie
wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Dzięki temu przedszkole otrzymało pięć
oczyszczaczy powietrza. Dzieci bardziej cieszy fakt, że udało się le chce zwracać uwagę na to, jak
są najbardziej wrażliwe na złą przystąpić do tej kampanii i re- ważna jest jakość powietrza dla
jakość powietrza, dlatego tym alizować jej zadania. Przedszko- zdrowia i życia dlatego placów-

ka napisała scenariusz o tematyce ekologicznej, który był jednym z wymogów realizacji działań. Zajęcia będą przeprowadzone w każdej z grup. W przyszłym
roku podejmiemy kolejne zadanie związane z kampanią – będzie to przedstawienie mówiące
o zanieczyszczeniu powietrza,
smogu, walce z niską emisją
oraz o zachowaniach prozdrowotnych. Przedszkole w Krzyżanowicach chce uświadamiać
dzieciom od najmłodszych lat,
jak ważne jest dbanie o nasze
środowisko i jaki wpływ ma to
na nasze zdrowie.
Przedszkole
w Krzyżanowicach
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HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI
ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – BIEŃKOWICE od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – BOLESŁAW od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.
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9; 23

6; 20

5; 19

2; 16;
30

14;
28

10 !;
25

9; 23

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

10;
24 !

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2; 16; 30

13; 27

12; 26

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

22

19

18

22

20

17

22

19

16

21

18

16

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)
Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)
Selektywna zbiórka odpadów – worki, szkło, plastik
+ metal, makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

I

II

III

15; 29

12; 26

11; 25
IV

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

V

VI

VII

VIII

IX

X

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

XI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9; 23

6; 20

5; 19

2; 16;
30

14; 28

10 !;
25

9; 23

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12; 26

10; 24 !

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2; 16; 30

13; 27

12; 26

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

17

16

20

18

22

20

17

21

19

16

21

I

II

III

15; 29

12; 26

11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – CHAŁUPKI od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – KRZYŻANOWICE od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)
Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)
Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7; 20

3; 17

2; 16;
30

14 !;
27

11;
25

8; 22

6; 20

3; 17;
31

14;
28

12;
26

9; 23

7; 21

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

13; 27

10; 24

9; 23

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

21

18

17

21

19

16

21

18

22

20

17

22

II

III

I

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

15; 29

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7; 21

6; 20

3; 17;
30 !

15;
29

12;
26

10;
24

7; 21

4; 18

2; 16;
30

13;
27

11; 23 !

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

3; 17; 31

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

14; 28 13; 27

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

17

21

20

17

22

19

17

21

18

16

20

18

II

III

I

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

12; 26 11; 25

I
10; 24

15; 29

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – NOWA WIOSKA od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – OWSISZCZE od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10; 24

7; 21

6; 20

3; 17;
30 !

15;
29

12;
26

10;
24

7; 21

4; 18

2; 16;
30

13;
27

11; 23 !

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

3; 17; 31

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

17

16

20

18

22

20

17

21

19

16

21

II

III

15; 29

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

6; 20

5; 19

2; 16;
30

14;
28

10 !;
25

9; 23

6; 20

3; 17

1; 15;
29

12;
26

10; 24 !

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2; 16; 30

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

13; 27 12; 26

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

17

16

20

18

22

20

17

21

19

16

21

II

III

I

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

12; 26 11; 25

I
9; 23
I

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

14; 28 13; 27

I

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

15; 29

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz kuchennych od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 dla Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych
Odpady niesegregowane zmieszane (kubły 2020r.) (zabudowy wielorodzinne)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

7; 14; 21; 28

4; 11; 18; 25

3; 10; 17; 24; 31

7; 14; 21; 28

5; 12; 19; 26

2; 9; 16; 23; 30

7; 14; 21; 28

4; 11; 18; 25

1; 8; 15; 22; 29

6; 13; 20; 27

3; 10; 17; 24

1; 8; 15; 22; 29

Odpady kuchenne worki 2020r. (zabudowa wielorodzinna)
I

II

III

15 (śr.); 21 (wt.); 29 (śr.)

4 (wt.); 12 (śr.); 18 (wt.); 26 (śr.)

3 (wt.); 11 (śr.); 17 (wt.); 25 (śr.); 31 (wt.)
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ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ROSZKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – RUDYSZWAŁD od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Uwaga ! Nastąpiła zmiana dnia zbiórki selektywnej (szkło, plastik + metal, makulatura) na pierwszą środę miesiąca.
Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

10; 24

7; 21

6; 20

3; 17;
30 !

15;
29

12;
26

10;
24

7; 21

4; 18

2; 16;
30

13;
27

11; 23 !

IV

V

VI

VII

VIII

X

XI

XII

I

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

3; 17; 31

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

II

III

IX

14; 28 13; 27

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

17

16

20

18

22

20

17

21

19

16

21

I

II

III

15; 29

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14 !;
27

11;
25

8; 22

6; 20

3; 17;
31

14;
28

12;
26

9; 23

7; 21

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

13; 27

10; 24

9; 23

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8

5

4

1

6

3

1

5

2

7

4

2

II

III

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

I
15; 29

12; 26 11; 25

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – TWORKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8; 22

5; 19

4; 18

1; 15;
29

13;
27

10;
24

8; 22

5; 19

2; 16;
30

14;
28

10;
25

9; 23

I

II

III

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)
Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16

20

19

16

21

18

16

20

17

22

19

17

II

III

I

Uwaga ! Nastąpiła zmiana dnia zbiórki selektywnej (szkło, plastik + metal, makulatura) na pierwszą środę miesiąca.
Wszystkie odpady należy wystawiać przed posesją najpóźniej do godziny 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.
Reklamacje w zakresie pominięcia odbioru odpadów nie będą uwzględniane, jeżeli odpady zostaną wystawione po godzinie 7:00 w dniu odbioru.

V

I

15; 29

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABEŁKÓW od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

IV

2; 15; 29 12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

III
2; 16;
30

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura

II
3; 17

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

Selektywna zbiórka
– POPIÓŁ (kubeł)

Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

Zbiórka odpadów zmieszanych
(kubeł)

I
7; 20

12; 26 11; 25

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3; 17

2; 16;
30

14 !;
27

11;
25

8; 22

6; 20

3; 17;
31

14;
28

12;
26

9; 23

7; 21

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

13; 27

10; 24

9; 23

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8

5

4

1

6

3

1

5

2

7

4

2

II

III

Selektywna zbiórka odpadów
– worki, szkło, plastik + metal,
makulatura
Odpady biodegradowalne
BIO-KUCHENNE
– worki lub pojemniki

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

I
7; 20

I
15; 29

12; 26 11; 25

Odpady biodegradowalne
BIO-ZIELONE
– worki lub pojemniki

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.
Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektr. i elektron.
Odpady w/w pochodzące z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie przy ul. Długiej 19
Terminy odbioru odpadów Zielonych i Wielkogabarytowych zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
Kolejne terminy odbioru odpadów: popiołu oraz bio-kuchennych również zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
WOREK NIEBIESKI - PAPIER

WOREK ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WOREK ZIELONY- SZKŁO

WRZUCAMY:
Gazety, magazyny, katalogi, prospekty, papier do pisania, zeszyty, książki, kartony, książki tel., torebki, worki papierowe, pudełka tekturowe, tekturę falistą.
NIE WRZUCAMY:
Kartonowych opakowań powleczonych folią, zabrudzonego i tłustego papieru, kalki, folii, torebek plastikowych, opakowań po środkach chemicznych, materiałach budowlanych, tapet, zużytych ręczników papierowych,
chusteczek higienicznych oraz środków higieny osobistej.

WRZUCAMY:
opakowania PET, HDPE, LDPE, PE, PP (na każdym opakowaniu umieszczony jest znaczek) np.
butelki po napojach, opakowania po płynach do prania, płukania, szamponach, opakowania
po produktach sypkich (kakao, kasza), opakowania wielomateriałowe (mleko, sok), plastikowe
pojemniki, kubki (jogurt, kapsle, zakrętki), folie opakowaniowe, reklamówki, woreczki foliowe,
artykuły gospodarstwa domowego z plastiku (miska, wiadro), puszki po napojach z aluminium,
puszki po konserwach, pokrywki ze słoików, puszki po aerozolach i drobny złom metalowy.
NIE WRZUCAMY:
art. Wykonanych z połączeń tworzyw z innymi materiałami, puszek po farbach, smarach,
środkach ochrony roślin, opakowań po olejach spożywczych i olejach silnikowych, opakowań po farbach, chemikaliach, płyt CD, pieluch jednorazowych (typu pampers), folii budowlanej i styropianu, tapet, foliowych opakowań produktów spożywczych mrożonych i niemrożonych, tworzyw piankowych, szyb pleksi, zabawek, artykułów AGD i RTV, tworzyw sztucznych
zastosowania medycznego, elementów karoserii samochodowych, akumulatorów i baterii.

WRZUCAMY:
szklane słoiki bez zakrętek, butelki szklane białe i kolorowe bez
korków, zakrętek i pierścieni, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalem i tworzywami (w kartonie zabezpieczającym
przed przecięciem worka).
NIE WRZUCAMY:
ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), szkła budowlanego (okna, luksfery, szkło zbrojone), luster,
kryształów, kieliszków, szklanek, żarówek, lamp, szyb samochodowych, opakowań po lekach

WOREK BRĄZOWY - BIO

WOREK BRĄZOWY- BIO KUCHENNE

POJEMNIK POPIÓŁ

WRZUCAMY:
zeschłe rośliny, skoszoną trawę, liście lub ziemię z przesadzania kwiatów,
drobne gałęzie, trociny
NIE WRZUCAMY:
nie wylewany resztek soków, olejów, zup i innych płynów, kości i ich
resztek, torebek plastikowych i opakowań po żywności, resztek żywności
surowej jak i przetworzonej w tym żywności przeterminowanej, owoców,
warzyw, sera, mięsa, wędlin, skorupek z jajek, fusów z kawy i herbaty,
obierek, pieczywa i ciastek.

Odpady wrzucamy bez opakowań!
WRZUCAMY:
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych oraz resztki ugotowanych warzyw), skorupki jajek, resztki produktów mlecznych, resztki
jedzenia (bez resztek mięsnych i kości), fusy po kawie, herbacie, przeterminowane produkty spożywcze, stary chleb, przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki itp.
NIE WRZUCAMY:
Zepsutej żywności, resztki jedzenia w płynie w tym oleje jadalne, padliny, odchody zwierząt, mięsa
surowego i przetworzonego, kości, przeterminowanych produktów mięsnych, ziemi i kamieni.

WRZUCAMY:
Popioły i żużle paleniskowe z spalania opału w kotłach centralnego ogrzewania.
NIE WRZUCAMY:
Nie wolno wrzucać do tych pojemników żadnych innych odpadów!

KOSZ NIESEGREGOWANE

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH

(ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE)
WRZUCAMY:
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego
nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, które odbierane są na PSZOK lub w punktach zakupu nowych.
NIE WRZUCAMY:
Opon, śniegu, lodu, gruzu, szlamu, substancji toksycznych i żrących, chemikaliów, leków, termometrów, strzykawek, żarówek, świetlówek, akumulatorów, elektroodpadów

KOMPOSTOWANIE prosty recykling we własnym domu
CO KOMPOSTUJEMY?
Resztki roślin ozdobnych i warzyw (bez objawów chorób) chwasty, które nie zawiązały jeszcze
nasion, owoce- uszkodzone i odbite, drobne gałęzie i duże gałęzie rozdrobnione na trociny,
odpady roślinne z gospodarstwa domowego- obierki z warzyw i owoców, resztki potraw (za
wyjątkiem resztek surowego mięsa i surowych przetworów mięsnych), zużyte torebki herbaciane, popiół drzewny, szary papier (czysty i niezadrukowany).

ZMNIEJSZAMY OBJĘTOŚĆ ŚMIECI

Pamiętajmy o korzyściach ze zgniatania:
Do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się ok. 50 butelek, a zamiast 20 ok. 100 puszek. 5 razy rzadziej będziemy
wyrzucać śmieci. Oszczędzamy na workach i obniżamy koszty
wywozu śmieci. Zmniejszamy objętość wyrzucanych odpadów,
przez co firmy odbierające śmieci zużywają mniej paliwa i emitują mniej zanieczyszczeń do środowiska.
WAŻNE:
NIE SPALAMY ODPADÓW ORGANICZNYCH!
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10 lat z sercem na dłoni
Krzyżanowice » Spotkania
integracyjne z podopiecznymi
DPS w Krzyżanowicach to jeden ze stałych elementów działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach w trakcie
których wolontariusze uczą się
od swoich przyjaciół z niepełnosprawnościami empatii, autentyczności oraz bycia dla drugiej
osoby. „Z sercem na dłoni” obchodził swój jubileusz X-lecia
funkcjonowania.
Mszą św. dziękczynną w intencji „Dobremu Bogu i Matce
Bożej z wdzięcznością za 10 lat
Inicjatyw Szkolnego Klubu Wolontariusza „Z Sercem na dłoni”
na rzecz podopiecznych i przyjaciół Domu Pomocy Społecznej
„Różany Pałac” w Krzyżanowi-

tkanie w salce krzyżanowickiego DPS-u podsumowujące 10 lat
inicjatyw SKW „ Z Sercem na
dłoni” na rzecz osób z niepełnosprawnością z Krzyżanowic
cach” rozpoczęło się świętowa- Pałacu”, przewodniczył Jego i nie tylko.
nie jubileuszu.
Ekscelencja Ksiądz Biskup AnTam Jego Ekscelencja
Ceremonii, która miała miej- toni Długosz, który skierował do Ksiądz Biskup wystąpił z krótsce w środę 11 grudnia o godzi- uczestników zgromadzenia Sło- kim koncertem podrywając
nie 10:00 w kaplicy „Różanego wo Boże. Na drugą część zaraz wszystkich uczestników do
po Mszy św. zaplanowano spo- zabawy. Następnie sekretarz gminy Małgorzata Krzemien
odczytała list wójta Grzegorza Utrackiego skierowany do
wolontariuszy, w którym dziękuje za ich działalność i dobre
serce . Świętowanie X-lecia nie
mogło odbyć się bez słodkiego poczęstunku w postaci ciasteczek i tortu z fajerwerkami.
Podczas spotkania podziękowano i rozdano drobne upominki
wszystkim, którzy zasłużyli się
w działalności SKW „Z sercem
na dłoni”.
Uczniowie i rodzice Szkoły
Podstawowej w Bieńkowicach

jako wolontariusze „Szkolnego
Klubu Wolontariusza - Z sercem
na dłoni” angażują się w różnorodne inicjatywy na rzecz
osób z niepełnosprawnościami. Wolontariusze Klubu wraz
z innymi osobami towarzyszą
podopiecznym DPS m.in. podczas takich imprez jak: Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej -„Sport Ku
Radości” w Raciborzu czy Spotkanie Integracyjne osób z niepełnosprawnościami „Dzieci-dzieciom”.
(lukbor)

Świąteczna wizyta w Różanym Pałacu
Glühwein przy ognisku

w Roszkowie

Roszków » Spotkali się pod
wiatą przy świetlicy by wesprzeć dzieci i młodzież „sprawną inaczej”.
W sobotę 14 grudnia miała
miejsce zbiórka w postaci Weihnachtsmarkt w wersji mini, jednak niczego na nim nie zabrakło.
Był glühwein, barszcz z krokietem, kiełbaski, które można było
upiec przy ognisku, a dla kusto-

szy słodkości bogata oferta ciast
i ciasteczek. Nie zabrakło stoiska
z ręcznie wykonanymi ozdobami
świątecznymi. Dochód z festynu przeznaczony był dla dzieci
i młodzieży „sprawnej inaczej” z
Roszkowa. Gościem specjalnym
był występ śnieżynek, który w taneczny sposób wprowadziły nas
w świąteczną atmosferę.
(lukbor)

Krzyżanowice » Podopieczne Domu Pomocy Społecznej w
Krzyżanowicach, prowadzonego przez Siostry Franciszkanki
Maryi Nieustającej Pomocy, co
roku czekają na tę wizytę. Wójt
senior Wilhelm Wolnik, zastępca wójta gminy Wolfgang Kroczek, kierownik OPS Adam Ochmański i pracownice socjalne
oraz dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek odwiedzili Różany
Pałac w Krzyżanowicach, aby
złożyć życzenia świąteczne
mieszkankom DPS, ich opiekunkom i siostrom franciszkankom. Dziewczęta obok ciepłych słów na Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok zostały
obdarowane słodyczami.
Opieka nad dziewczętami z DPS to nie praca, a ciężka służba za którą w imieniu
wójta gminy Grzegorza Utrackiego podziękował wójt senior.
Ośrodek sprawuje opiekę nad
60-cioma dziewczętami o różnym stopniu niepełnosprawności. Radość dziewcząt z wizyty DPS-u i siostrom franciszkanjest bezcenna i może skruszyć kom za trud i wysiłek, który ponajtwardsze serca. Dziękujemy dejmują każdego dnia.
(lukbor)
opiekunkom krzyżanowickiego
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Z bibliotecznej
Święta Bożego Narodzenia

półki

o niezwykły czas, przepełniony radością
i ciepłą atmosferą.
Życzymy naszym Czytelnikom, aby były one wyjątkowe
a chwile spędzone razem z rodziną były magiczne i niezapomniane.
Niech napełnią Cię pozytywną energią i spokojem ducha.
Życzą
Bibliotekarze Gminy Krzyżanowice

Myśl
I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał
lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem.
ks. Jan Twardowski

Uśmiechnij się
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę
z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

NIEŚWIĘTY MIKOŁAJ - MAGDALENA KORDEL

Już od kilku lat książki Magdaleny Kordel, to obowiązkowe lektury
przedświąteczne. Ta autorka ma ogromny dar wprowadzania atmosfery ciepła, zrozumienia i radości. Jej bohaterowie w prawdzie
przechodzą różne życiowe porażki i perturbacje, jednak przy pomocy
bliskich ludzi udaje im się wyjść na prostą. Nieświęty Mikołaj cudownie otula swoim ciepłem, zawiera ogromną dawkę pozytywnych wibracji i świątecznej magii. Magdalena Kordel jak zwykle nie zawodzi
swoich Czytelników. Stworzyła całą plejadę cudownych, wyrazistych
postaci, które tworzą klimat tej książki. Wręcz nie da się nie zakochać w mądrej, kochanej Tomisi, nieco ekscentrycznej, ale mającej
wielkie serce ciotce Józefinie, czy uroczym Julku. Gdy do tego dodamy jeszcze wielką, kudłatą Melisę, która myśli że jest małym szczeniaczkiem, rozgadane przyjaciółki i tajemniczego, nieświętego Mikołaja, to tworzy nam się lektura, która wciąga od pierwszych stron.


Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!


UŚMIECH LOSU - KATARZYNA MICHALAK

Przepiękna, bardzo ciepła, pełna nadziei powieść idealna na świąteczny czas... Poznajemy tutaj dość sporą ilość bohaterów, a każdy
z nich ma bardzo ciekawie nakreślony charakter. Początek powieści jest bardzo wzruszający, i już wtedy uda się uronić kilka łez.
Nie jest to z pewnością historia świąteczna, których jest pełno
w naszym książkowym świecie. Jest tutaj walka o życie, nie tylko
bezbronnego i porzuconego zwierzęcia.. Nadzieja to główny temat
odnoszący się do części bohaterów, który jest bardzo wyraźnie zaznaczony. Nie trzeba dużo myśleć, zastanawiać się dlaczego tak
a nie inaczej, ponieważ wszystko przedstawione jest czarno na białym. "Uśmiech losu" to powieść, która przeniesie nas w magiczny,
ale bardzo niesprawiedliwy świat, gdzie miłość przeplata się ze
stratą, a wiara i nadzieja są nieoddzielną częścią życia bohaterów.

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!


ŚWIĄTECZNY SEKRET - KRYSTYNA MIREK

Spotykają się dwaj kumple tuż przed Bożym Narodzeniem:

Zosia to uczennica maturalnej klasy, która pragnie uniknąć losu kobiet w jej rodzinie, czyli zakochania się w przystojnym mężczyźnie,
który następnie ją porzuci. Bohaterka wbrew woli matki, jako jedyna z wnuczek przyjmuje spadek po babci w postaci starego domu
na wsi. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia postanawia się tam
przeprowadzić. Nie spodziewa się jednak, że oprócz upragnionego
spokoju, spotka tam także pewnego przystojniaka, który zawróci jej
w głowie. Krystyna Mirek w swojej czwartej już powieści świątecznej dotknęła tematu nieuchronności przeznaczenia, zadając pytanie o to, czy można odwrócić los. Główna bohaterka, w całym swoim nastoletnim życiu zmaga się bowiem z traumą pokoleniową pod
postacią wiązania się z nieodpowiednimi mężczyznami. Autorka na
przykładzie nieszczęśliwej matki Zosi pokazała, w jaki sposób takie
doświadczenie wpływa na całe późniejsze życie. I właśnie wokół tego głównego wątku skupiona jest cała fabuła powieści, bowiem łatwo przewidzieć, że Zosi przyjdzie zmierzyć się takim wyzwaniem.

- Kupiłeś już coś pod choinkę? - pyta pierwszy.
- Tak, stojak – odpowiada drugi.


UWIERZ W MIKOŁAJA - MAGDALENA WITKIEWICZ

Często trudno uwierzyć, że przykre sytuacje mogą w najmniej spodziewanym momencie okazać się zbawienne czy to dla nas, czy naszych bliskich. Zło to zło a dobro to dobro. Tak właśnie patrzymy na
życie. Tymczasem nie zawsze tak to wygląda. Między innymi taki
wątek Magdalena Witkiewicz wplata w swoją świąteczną powieść.
Powieść, która bawi i wywołuje wzruszenie. Garstka postaci, bardzo prawdziwych, takich „naszych”, zmierza ku świętom Bożego
Narodzenia. My, czytelnicy, towarzyszymy im w tej drodze. Jest
zabawnie za sprawą domu seniora „Happy End”. Spotykają się
tam różne osobowości, które nie mogą narzekać na nudę w swoim
towarzystwie, choć prawie każdemu kogoś jeszcze brakuje. Pani
Sabina nie chce się przyznać, że czeka na wnuczkę, która mieści
się tylko w obrębie jej wyobrażeń. Pani Eleonora przez cały czas
„się wybiera” i koniecznie musi mieć wykonany makijaż. Przez co
wywołuje u właścicielki domu palpitacje serca. Pan Zenon z kolei wciąż wyrywa laski. Jest jeszcze pani Jagoda, która niezwykle celnie potrafi wszystko podsumować i to tylko dwoma słowami.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
58.363,84 zł
– wartość zakupionego mobilnego agregatu prądotwórczego
dla OSP Krzyżanowice dofinansowanego ze środków Funduszu Sprwiedliwości

