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POMOC DLA RODZIN

odbywających obowiązkową

KWARANTANNĘ
XIX SESJA

w nadzwyczajnych warunkach
Gmina Krzyżanowice » W
czwartek 26 marca o godzinie
15.00 przeprowadzono XIX Sesję Rady Gminy Krzyżanowice.
Ustawowy skład Rady wynosi
15 radnych, obecnych na sesji
było 12 radnych co stanowiło
kworum wymagane do ważności zgromadzenia.
Podczas obrad, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników sesji, podjęto uchwały wyłącznie niezbędne do normalnego funkcjonowania Gminy:

 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych,
 W sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok,
 W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości,
Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki poinformował
radnych o sytuacji w gminie i
funkcjonowaniu Urzędu Gminy
wraz z jednostkami podległymi
w stanie epidemii, ogłoszonej
przez władze państwowe.
(lukbor)

Maseczki dla mieszkańców

GMINY KRZYŻANOWICE

Gmina Krzyżanowice » W
trosce o swoich mieszkańców
gmina zakupił dla każdego maseczki ochronne. Od środy 15
kwietnia, poprzez strażaków z
miejscowych jednostek zostały
dostarczone do każdego domu
i mieszkańca.
W ten sposób gmina postanowiła ułatwić swoim mieszkańcom dostęp do niezbędnej ochrony, ale też zachęcić
wszystkich do noszenia maseczek poza domem. Wcześniej
gmina zakupiła i zostały w nie
wyposażone nasze gminne jednostki ochotniczych straży pożarnych, pracownicy jednostek

organizacyjnych, a teraz też
wszyscy mieszkańcy, w związku z nałożonym obowiązkiem.
16 kwietnia weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów,
które nakłada obowiązek zakrywania, przy pomocy części
odzieży, maski albo maseczki,
ust i nosa podczas przebywania poza swoim miejscem zamieszkania, w miejscach publicznych (ulica, sklepy, itd.). Zakrywanie twarzy ma ograniczać
zagrożenie zakażenia się koronawirusem.
Maseczki zostały rozniesione przez członków naszych
Ochotniczych Straży Pożarnych

do których gmina zwróciła się
z prośbą o pomoc. Każdy dom/
posesja otrzymała tyle masek
ile zadeklarowało mieszkańców
w swoich deklaracjach związanych z zagospodarowaniem odpadów.
Maski – wielokrotnego
użytku, które można (i należy)
prać, zostały zakupione z budżetu gminy Krzyżanowice w
2 miejscowych firmach które
zajmują się dystrybucją maseczek a 2-ga również szyciem maseczek bawełnianych. Łącznie
rozdanych zostało 9000 szt. maseczek.
UG

Gmina Krzyżanowice » W
związku z aktualnymi przepisami dot. obowiązkowej kwarantanny dla naszych rodzin - do
których powrócił ktoś z zagranicy po 1 kwietnia, wielu z Was
może znaleźć się w tej sytuacji
i dylematem jak zrobić zakupy
najpotrzebniejszych produktów
żywnościowych, Urząd Gminy
wyszedł z inicjatywą i zwrócił się
z prośbą do właścicieli sklepów
działających na terenie sołectw,
czy chcieliby pomóc gospodarstwom domowym znajdującym
się w takiej sytuacji. Dziękuję
właścicielom sklepów za chęć
pomocy i zaangażowanie się w
akcję. Poniżej lista sklepów z
podziałem na sołectwa:

Aleksander Michna
telefon do sklepu: 32 419 61 89
lub 506 057 212
godziny otwarcia: pon-pt 6.3020.00; sob 6.30 – 15.00

Owsiszcze:

Sklep „Lewiatan” w Owsiszczach
Owsiszcze, ul . Wojska Polskiego 20
Erwin Janecki
telefon do sklepu: 32 419 53 62
godziny otwarcia: pon-pt 6.0018.00; sob 6.00 -17.00

Nowa Wioska:

Sklep „Lewiatan” w Krzyżanowicach
Krzyżanowice, ul. Głowna 26
Erwin Janecki
telefon do sklepu: 32 419 43 57
Bieńkowice:
godziny otwarcia: pon-pt 6.00Sklep „Lewiatan” w Bieńko- 20.00; sob 6.00 -17.00
wicach
Bieńkowice, ul. Raciborska 42 Krzyżanowice:
Janusz Duda
Sklep „Lewiatan” w Krzyżatelefon do sklepu: 32 419 77 50
nowicach
godziny otwarcia: pon-sob 6.00- Krzyżanowice, ul. Głowna 26
18.00
Erwin Janecki
telefon do sklepu: 32 419 43 57
Bolesław:
godziny otwarcia: pon-pt 6.00Sklep Wielobranżowy „u Oli” 20.00; sob 6.00 -17.00
Bolesław, ul. Głowna 30
Aleksandra Fichna
Roszków:
telefon do sklepu: 32 419 74 81 Sklep „Lewiatan” w Bieńkolub 798 039 687
wicach
godziny otwarcia: pon-pt 6.00 – Bieńkowice, ul. Raciborska 42
20.00; sob 6.00 - 15.00
Janusz Duda
telefon do sklepu: 32 419 77 50
godziny otwarcia: pon-sob 6.00Tworków:
Sklep „Lewiatan” w Tworkowie 18.00
Tworków, ul. Krzyżanowska 3

Zabełków:

Sklep spożywczy ,,KAJA"
Zabełków, ul. Rymera 11
Gertruda Szolc
tel. 531 031 668
godziny otwarcia: pon-pt 6.00 20.00; sob 6.00-16.00

Rudyszwałd:

Sklep spożywczy ,,KAJA"
Zabełków, ul. Rymera 11
Gertruda Szolc
tel. 531 031 668
godziny otwarcia: pon-pt 6.00 20.00; sob 6.00-16.00

Chałupki:

brak chętnego podmiotu
czekamy na zgłoszenia

Przypominam, że jest to pomoc tylko dla rodzin przebywających w obowiązkowej kwarantannie, nie posiadającej innej
możliwości zrobienia/dostarczenia niezbędnych zakupów
artykułów żywnościowych.
Prosimy zachować przyjęte i
stosowane obecnie zasady bezpieczeństwa podczas przekazywania produktów. Zamówienia
składamy do sklepu z tej miejscowości dla której dedykowany
jest w danym sołectwie.
Szczegóły dot. wysokości zamówienia każdorazowo do ustalenia indywidualnie wraz z formą płatności.
Wójt Gminy Krzyżanowice
/-/ Grzegorz Utracki
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STRAŻACY W AKCJI
– maski dla mieszkańców
Gmina Krzyżanowice » Od
16 kwietnia obowiązkiem każdego z nas jest zasłanianie ust
i nosa w przestrzeni publicznej.

Gmina szybko zareagowała na bucją masek zajęły się gminne
nowe obostrzenia i dla każde- zespoły Ochotniczych Straży
go mieszkańca zakupiła maskę Pożarnych.
wielokrotnego użytku. DystryStrażacy wyruszyli w teren

Kwiecień 2020 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

w celu dostarczenia masek do
wszystkich gospodarstw domowych w środę, tj. 15 kwietnia.
Podczas akcji wszystkie aktualne normy bezpieczeństwa zostały zachowane przez zespoły
OSP. Rozwożenie masek prowadzone było w godzinach popołudniowych do późnych godzin wieczornych. Pomoc strażaków w dystrybucji okazała się
bezcenna. Cała akcja została
przeprowadzona sprawnie do
piątku każdy mieszkaniec był
zaopatrzony w maskę. Przypomnijmy, że ilość masek była rozdysponowana zgodnie z liczbą
mieszkańców w gospodarstwie
domowym wpisaną do deklaracji związanej z zagospodarowaniem odpadów.
(lukbor)
(zdj. Damian Matioszek,
lukbor)
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Wytyczne w sprawie postępowania

Z ODPADAMI W CZASIE EPIDEMII
Wytyczne Ministra Klimatu
i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w
czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2
i zachorowań na wywoływaną
przez niego chorobę COVID-19
(w czasie trwania pandemii/epidemii)
ODPADY WYTWORZONE
PRZEZ OSOBY ZDROWE takie jak: środki zapobiegawcze
(maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie
zakupów, w celu minimalizacji
ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/
worka na odpady zmieszane.
WYTYCZNE DLA OSÓB
ZDROWYCH OBJĘTYCH
KWARANTANNĄ dla osób
stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w
trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

 odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
 maseczki, rękawiczki i inne
środki ochronne stosowane
przez osoby zdrowe powinny
być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu
wrzucane są do pojemnika/
worka na odpady zmieszane.
WYTYCZNE DLA OSÓB
PRZEBYWAJĄCYCH W IZOLACJI (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze
kwarantanny zbiorowej, którą
obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).
 wysoce zalecane jest, aby
odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed
przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel,
w miarę możliwości worek








spryskać preparatem wirusobójczym;
worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego
pojemności i nie zgniatać;
po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji,
zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z
pomieszczenia, w którym
przebywa;
osoba wynoszącą odpady z
miejsca izolacji wkłada (w
rękawiczkach) wystawiony
przez osobę w izolacji worek
do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza
przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru
(oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć
go dodatkowo przy pomocy
taśmy samoprzylepnej lub
sznurka) oraz oznacza datę
oraz godzinę zamknięcia
worka;
worek z odpadami należy
przenieść w rękawiczkach
do miejsca przeznaczonego

do gromadzenia odpadów i
umieścić w oznakowanym
pojemniku przeznaczonym
na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 przed i po każdej czynności
związanej z pakowaniem/
przenoszeniem odpadów,
używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 odpady, których nie można
łączyć z innymi odpadami
(tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte
świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do
systemu gminnego, kiedy oznakowanych, w sposób zabez- bezpieczający przed ich rozbędzie można opuścić miej- pieczający przed rozprzestrze- przestrzenianiem, dostępem
sce izolacji.
nianiem odpadów, zabezpieczo- osób postronnych oraz zwierząt.
nych przed dostępem osób poMagazynowanie odpadów, o stronnych oraz zwierząt.
Opracowano na podstawie
informacji przesłanej przez
których mowa powyżej, w miejMagazynowanie odpadów
Ministerstwo Klimatu
scach przeznaczonych do gro- w zabudowie jednorodzinnej
i Główny Inspektorat
madzenia odpadów, z wyłącze- prowadzi się w miejscach wySanitarny
niem zabudowy jednorodzinnej, znaczonych na terenie posesji
prowadzi się w zamykanych w zamykanych pojemnikach,
pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób za-

Pola uprawne za granicą
– WARUNKI PRZEJAZDU
Rolnicy posiadający swoje Powiat raciborski
pola uprawne w Czechach, za- obsługuje:
nim przekroczą granicę, muszą Placówka
strać się o uzyskanie zgody na Straży Granicznej
przekroczenie granicy w ce- w Rudzie Śląskiej
 ul. Główna 11a, 41-711 Ruda
lach upranych. Wjazd na pola
Śląska
po stronie czeskiej możliwy jest
jedynie przez otwarte przej-  tel.: (32) 342 73 00, fax: (32)
ścia graniczne tj. Nowe Chałupki
342 73 05
(przejście funkcjonujące na tere-  e-mail: sdo.RudaSlaska@
nie Gminy Krzyżanowice).
strazgraniczna.pl

wskazać określony okres czasu związany z wykonywaniem
prac polowych.
W celu wydania zgody Komendant Placówki Straży Granicznej przesyła wniosek do
Komendanta Głównego Straży
Granicznej.
Informacja o udzieleniu
zgody na przekroczenie granicy państwowej przekazywana
jest do wnioskodawcy oraz właściwego miejscowo Komendan Godziny pracy urzędu: 2. datę i miejsce planowanego ta Placówki Straży Granicznej.
w dni robocze od 7.30 do 15.30
przekroczenia granicy wraz
Po uzyskaniu odpowiedniej
z uzasadnieniem (np. prace zgody, osoba wnioskująca każpolowe w rejonie znaku gra- dorazowo, informuje właściwą
Wniosek powinien
nicznego nr … );
miejscowo Placówkę Straży
zawierać:
1. dane personalne wniosko- 3. adres do korespondencji (ad- Granicznej o zamiarze przedawcy (należy uwzględnić
res poczty internetowej).
kroczenia granicy w uzgodrównież osoby wykonujące 4. do wniosku należy dołączyć nionym miejscu z wyprzedzeprace w gospodarstwie roldokumentację potwierdzają- niem co najmniej 4 godzin.
Rekomenduje się, aby wnionym, które znajduje się po
cą prawo do dysponowania.
Uwaga: We wniosku można sek wraz załącznikami w miarę
stronie państwa sąsiedniego;

możliwości przesyłany był do
Komendanta Placówki SG za
pomocą poczty elektronicznej
lub fax-u.
Informuje się, że w związku
z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31
marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) osoby przekraczające granicę w
celu wykonania prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej
granicy zwolnione są z kwarantanny.
(opr. lukbor)
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POSIŁKI DLA
POGRANICZNIKÓW

Gmina Krzyżanowice » Z
początkiem kwietnia służby stacjonujące na przejściu granicznym Nowe Chałupki – Bohumin
otrzymują raz dziennie ciepły
posiłek przygotowany przez
firmy gastronomiczne z terenu gminy Krzyżanowice, które
włączyły się w inicjatywę wójta
gminy Grzegorza Utrackiego.
Widząc wielkie zaangażowanie służb, które pomimo niebezpieczeństwa i pracy na pierwszej linii frontu zagrożenia zarażeniem się koronawirusem,
strzegą i kontrolują ruch graniczny na jedynym czynnym w
naszej gminie przejściu Nowe
Chałupki – Bohumin, Wójt Gminy skierował pismo do wszystkich firm gastronomicznych zlokalizowanych na terenie naszej
gminy o nieodpłatne wsparcie
gastronomiczne dla w/w punktu granicznego. Na wiadomość
pozytywnie odpowiedziały cztery restauracje, które zgodziły
się dowozić nieodpłatnie ciepły posiłek dla służb stacjonujących na przejściu granicznym
w Chałupkach. Od 1 kwietnia
(poniedziałek) raz dziennie dowożony jest posiłek do punktu
granicznego. Pomocy, za którą

Wójt Gminy serdecznie dziękuje,
udzielili: „Gościniec nad Strumykiem” z Zabełkowa, Restauracja i kręgielnia „RETRO” z
Zabełkowa, Restauracja „Przystanek Roszków” z Roszkowa
oraz Dom Weselny „REGE” z
Bieńkowic.
(lukbor)

Laptopy do zdalnego nauczania
Gmina Krzyżanowice »
Gmina Krzyżanowice: Bezzwrotny grant w wysokości 70
000 zł pozyskała Gmina na zakup laptopów do zdalnego nauczania. Trafią one do najbardziej potrzebujących uczniów.
Gmina wzbogaci się o 25
komputerów mobilnych, tj. lap-

topów, które zostaną rozdysponowane, według potrzeb, pomiędzy najbardziej potrzebujące
dzieci w celu ułatwienia im nauki w domu, czyli tzw. zdalnej
nauki. Nowych komputerów
należy się spodziewać jeszcze
w kwietniu. Wartość ich zakupu to 70 000 zł i jest to kwota w

100% sfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest odpowiedzią na
obecną sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami korona-

wirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych na wiele tygodni
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Uczniowie zamiast w szkolnych
ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety
wielu z nich nie posiada dostępu
do internetu lub sprzętu, na któ- rym może realizować podstawy w ramach Programu Operaprogramowe.
cyjnego Polska Cyfrowa na laDziałanie jest finansowane ta 2014-2020.
(lukbor)
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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PORZĄDKOWANIE
wokół zamku

Kształ zamku w XIX w.

Kształ zamku w XIX w.

Tworków » Trwają prace porządkowe w obejściu ruin zamku, które polegają na wyrównaniu terenu łącznie z posianiem
trawy, estetyzacją całego obejścia i wykonania opaski wokół
ruin. Po zakończeniu wszystkich prac ruiny zamku zostaną udostępnione dla zwiedzających.
Zamek w Tworkowie jest
dawną siedzibą Reiswitzów
i Tworkowskich wzniesioną
prawdopodobnie w II połowie
XVI wieku na fundamentach
zamku średniowiecznego. Pomimo częstej zmiany właścicieli sam zamek nie ulegał większym przeobrażeniom. Sytuacja
ta uległa zmianie w roku 1860,
kiedy nowym właścicielem zamku został hrabia von Saurma-Jeltsch. Postanowił on przebudować zamek, mimo że w 1830
roku obiekt był gruntownie odnowiony. Zadanie to zostało powierzone znanemu architektowi
Carlowi Heydenreichowi. Podczas trwającej dwa lata przebudowy, poszerzono i podwyższono narożnik północno-zachodni,
a przy skrzydle zachodnim od

strony dziedzińca wzniesiono
nową czworoboczną wieżę. W
wieży zachowały się fragmenty poprzedniej budowli, w tym
kamień z datą 1567. W 1876 roku wieża otrzymała zegar czterotarczowy, który zamontował
zegarmistrz Weiss z Głogówka.
Także dach zamku kryty gontem otrzymał pokrycie z szarego łupku. Dziedziniec otoczono
dwukondygnacyjnymi podporami filarowymi połączonymi łukami (arkady filarowe), wprowadzono zwieńczenie elewacji
w formie trójkąta ograniczonego gzymsami oraz ścianki w stylu renesansowym przysłaniające częściowo dach (facjatki renesansowe). W ten sposób przy
wykorzystaniu części renesansowej budowli powstał pałac w
neorenesansowym stylu z licznymi wieżyczkami i facjatkami.
Kres świetności zamku położył pożar, który wybuchł w
nocy z 8 na 9 stycznia 1931 roku. Ogień strawił cały budynek
łącznie z wieżą zegarową. Nikt
nie podjął wysiłku jego odbudowy, a niedługo później podczas
trwających 3 tygodnie działań

wojennych w marcu 1945 roku
zamek został ponownie spalony.
Do naszych czasów dotrwał
jako ruina. Na mocy uchwały
Rady Gminy Krzyżanowice z
dnia 26.06.2003 r. zamek został
przejęty na własność gminy
Krzyżanowice od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
w Opolu.
W roku 2017 Gmina uzyskała
dofinansowanie na „Wykonanie
prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie”- w
ramach projektu „Szylerzowice
i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności.”
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V – A Republika Czeska
– Polska 2014 – 2020. Dzięki dofinansowaniu przeprowadzono
do końca zaplanowane prace
zabezpieczające i konserwatorskie oraz zrealizowano udostępnienie wieży i wozowni.
(lukbor) (UG)
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Raciborska po remoncie
Chalupki » Zakończyły się
prace związane z zadaniem pn.:
„Przebudowa ul. Raciborskiej
i ronda w Chałupkach”.
W ramach zadania przebudowano jezdnię na długości
1,387 km oraz rondo stanowiące
skrzyżowanie dwóch dróg gmin-

nych – ul. Raciborskiej i ul. Bogumińskiej oraz drogi powiatowej – ul. Długiej. Przebudowane
zostały chodniki i ścieżka pieszo
– rowerowa oraz przystanki autobusowe wraz z peronami. Doświetlono również przejścia dla
pieszych.

 koszt inwestycji wyniósł
5.022.179,60 zł.
 dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 2.442.106,00 zł
Opr. Referat GP
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Trybuny przeniesione FUNDUSZ SOŁECKI
Chałupki » Zakończyły się
prace związane z „Przeniesieniem trybun przy boisku LKS
Chałupki –
Trybuny, które stały kiedyś
przy skate parku, zostały przeniesione na teren boiska LKSu.
Realizacja tego zadania, jest
przygotowaniem do kolejnych –
planowanych inwestycji - w tym
przypadku do utwardzenie terenu na WCWiR w Chałupkach,
które zostanie wykonane jeszcze w tym roku.
Koszt inwestycji wyniósł
6.500,01 zł

Zakończyły się prace związane z zadaniem pn.: „Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach – etap V”.
W ramach inwestycji przebudowano chodnik o długości 158 m i
1,2 m szerokości, o nawierzchni
z kostki brukowej.
Koszt inwestycji wyniósł
37.143,40 zł

waniu ø 1000mm) wraz z posadowieniem elementów malej architektury – ławeczki spoczynkowej i kosza na śmieci.
Koszt inwestycji wyniósł
23.000,00 zł

Zakończyły się prace związane z „Remontem ogrodzenia
świetlicy wiejskiej w Owsiszczach”. Prace polegały na wyZakończyły się prace zwią- mianie istniejącego ogrodzenia
zane z „Zagospodarowaniem na ogrodzenie z siatki o wysoterenu gminnego na ul. Woj- kości 1m w ramach na słupkach
ska Polskiego w Owsiszczach” stalowych z rur o rozstawie 3m
– ETAP II”. Prace polegały na wraz z furtką – 75 m.
zagospodarowaniu terenu po
Koszt inwestycji wyniósł
częściowej przebudowie rowu 11.992,50 zł
melioracyjnego (tj. po zaruro-

Opr. Referat GP

„Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej
w Bieńkowicach – etap V”

„Zagospodarowaniem terenu
gminnego na ul. Wojska Polskiego
w Owsiszczach” – ETAP II”

Remont dachu budynku LKS
Chałupki » Zakończyły się
prace związane z „Awaryjnym
usunięcie nieszczelności dachu oraz zerwanych obróbek
blacharskich budynku komunalnego w Chałupkach przy

ul. Powstańców Śląskich 26 – 105m2 wraz z naprawą podłoża.
BUDYNEK LKS-u. Prace poKoszt inwestycji wyniósł
legały na usunięciu nieszczel- 15.321,99 zł
ności dachu oraz zerwanych
Opr. Referat GP
obróbek blacharskich, pokryciu dachu papą na powierzchni

PRZETARG NA TERMOMODERNIZACJĘ

ZAKOŃCZONY

Gmina Krzyżanowice » W
ostatnich dniach przeprowadzono otwarcie ofert w prowadzonych dwóch procedurach przetargowych na wyłonienie wykonawców na realizację zadania:
„Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice” - Projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości
4.282.541,00 zł.
Projekt składa się z dwóch
zadań:
1. Termomodernizacja SP w
Tworkowie - koszt zadania
wg kosztorysu inwestorskiego ponad 3, 5 mln zł
(3.869.285,96 zł)
2. Termomodernizacja SP w
Chałupkach - koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego ponad 3 mln zł
(3.041.021,15 zł)

„Remontem ogrodzenia świetlicy
wiejskiej w Owsiszczach”

W ramach zadania w/w szkoły zostaną docieplone, wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne, zmodernizowane zostanie oświetlenie na oświetlenie typu LED, nastąpi wymiana
źródła ciepła na piece gazowe
wspomagane pompą ciepła, zainstalowana zostanie instalacja
fotowoltaiczna.
Planowany termin realizacji
od maja do października 2020 r.
Opr. Referat GP

Rozpoczęły się „Prace brukarskie na terenie LKS Zabełków”. Prace polegają na demontażu kostki brukowej wraz
z wywozem 33,0 m2, ułożenie na
podsypce kostki brukowej szarej typu prostokąt 6 cm - 416,28
m2, ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej kostki brukowej kolorowej typu prostokąt
6cm - 51,20 m2.
Całość prac do wykonania w
obrębie powstałej w ubiegłym
roku wiaty spoczynkowej – na
wejściu do wiaty i pod wiatą.
Koszt inwestycji wynosi
34.986,98 zł
Opr. Referat GP
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Plac zabaw
DOPOSAŻONY
Krzyżanowice » Zakończyły
się prace związane z doposażeniem placu zabaw znajdującego
się przy przedszkolu w Krzy-

Utrudnienia na Fabrycznej
Chałupki » Trwają prace w
związku z przebudową ul. Fabrycznej w Chałupkach. Ruch
pojazdów samochodowych na
odcinku prowadzonych robót
może zostać ograniczony. O
całkowitym wstrzymaniu ru-

chu Wykonawca będzie informował mieszkańców z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Ze względu na przewidywane utrudnienia komunikacyjne
prosimy mieszkańców do nie-

zbędnego minimum ograniczenia ruchu podczas prowadzonych robót oraz o cierpliwość
i wyrozumiałość w związku z
utrudnieniami.
Opr. Referat GP

KOŚCIELNA UKOŃCZONA

Zakończyły się roboty drogowe na ul. Kościelnej w Krzyżanowicach. Prace miały potrwać
do końca maja br. jednak wykonawca zakończył prace przed
terminem.
W ramach zadania wyremontowano jezdnię i chodnik
na długości około 150 m;
 koszt zadania wg umowy wyniósł 99.950,49 zł
(opr. lukbor)

żanowicach. Zadanie zostało
zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przypadającego
dla sołectwa Krzyżanowice na

rok 2020.
Wartość inwestycji to
24.000,00 zł brutto.
(opr. lukbor)
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w Chałupkach powracają kolory.
Drzewa pokryły się różowymi i
śnieżnobiałymi kwiatami. Nie
sposób przejść obok nich obojętnie. Kosy raczą nas swoim
śpiewem podczas przechadzki
parkowymi alejkami.

Graniczne Meandry Odry

Krzyżanowice

Dobrego gospodarza można
rozpoznać, m.in. po zadbanym
ogrodzie. Przejeżdżając obok
Pałacu Różanego i spoglądając
przez bramę wjazdową rzuca
się bogata różnorodność kwiatostanu. Praktycznie cały ogród
kwitnie. Kwitnące drzewa widać również w przydomowych
ogrodach i gminnych skwerach.

WIOSNA W GMINIE
Gmina Krzyżanowice » Pomimo panującego obecnie zagrożenia i wszelkich obostrzeń
przyszła do nas wiosna i bez
przebycia obowiązkowej kwarantanny rozpasała się po całym naszym regionie.
Przyroda nie zna granic i
poniekąd w dobrym momencie przybyła nam na ratunek.
Wszystko zaczyna zakwitać i pokrywać się świeżą zielenią. Jest
to ratunek dla naszego zdrowia
psychicznego tak bardzo teraz
targanego przez aktualną sytu-

Urbanek

Park Chałupki

ację w kraju związaną z epidemią wirusa COVID-19. Wiadomo przecież, że kolor zielony jest
symbolem życia, nadziei i harmonii. Kolor ten działa również
na nas uspokajająco, a kontakt z
naturą sprawia, że polepsza się
nasza odporność organizmu na
choroby i ogólne samopoczucie.
My postanowiliśmy wnieść
trochę wiosny do gazety i objechaliśmy miejsca dobrze znane Mieszkańcom gminy w celu
uwiecznienia na fotografii przyrody wracającej do życia, a oso-

bom będącym na kwarantan- Zamek i park w
nie, bądź w grupie największego Chałupkach
ryzyka zarażenia się wirusem
Po ponurym okresie jakim
umilić czas spędzony w domu. jest zima dla natury do parku

atrakcyjny. Wiewiórki odważnie przebiegają tuż pod nogami
by po chwili spoglądać na nas
z wysokiego drzewa. W parku
znajdują się całe dywany czosnku niedźwiedziego, który lada
dzień zacznie kwitnąć, choć wydaje się, że już czuć jego zapach.
Pszczoły zabrały się do pracy i
stojąc pod kwitnącymi drzewami słychać jeden wielki zgiełk
robotnic zbierających pyłek.

Urbanek

Z tego miejsca widać dużą
część gminy. Tutaj można prawdziwie się wyciszyć. W oddali
widać sprzęt rolniczy pracujący
na polach. Rzepak zaczyna rozkwitać zamieniając duże obszaPark w Tworkowie
ry w żółte wykładziny.
(opr. lukbor)
Po przeprowadzonych pracach na zamku w Tworkowie
park stał się jeszcze bardziej

Graniczne Meandry Odry

Graniczne Meandry Odry

Drzewa wzdłuż ścieżki zaczynają pokrywać się świeżą zielenią. Słońce o poranku
wszystko wokoło przyjemnie
rozświetla, a jego blask połyskuje w wodach rzeki Odry. Bażanty buszują w gęstwinie traw
i jedynie słychać ich głos.. choć
łatwo je spłoszyć.

Krzyżanowice

Park Tworków
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Park Chałupki

Graniczne Meandry Odry

Graniczne Meandry Odry

Trzeciok

Park Tworków

Urbanek

Park Tworków

Krzyżanowice

Park Tworków

Graniczne Meandry Odry
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Ciche Anioły działają
Każdy z nas może
wyhodować sobie
skrzydła tu na Ziemi
czy Ciche Anioły tracą
skrzydła ?

Nie, może chwilowo nasze
plany pomocy na rok 2020 zostały mocno utrudnione, ale nie
poddajemy się i działamy pożytecznie.
Przyjęliśmy pod swoje skrzydła tych młodych ludzi wraz
obietnicą pomocy, dlatego chcemy zrobić wszystko, co w na-

szej mocy aby słowa dotrzymać.
Zdajemy sobie sprawę, że głowy ludzi zaprzątają teraz inne
problemy i stres związany z epidemią, a priorytety darczyńców
są inne. Jednak nie zapominajmy o potrzebujących dzieciach,
których choroby nie poczekają
na koniec pandemii. Pomoc potrzeba jest tu i teraz.
Ciche Anioły starają a się nie
myśleć o tym co było złe ale
chcemy zrobić teraźniejszość
naszym domem, warsztatem

Jacek

Mateusz

i przede wszystkim czymś pożytecznym na przyszłość. Pamiętamy o osobach ze zbiórek,
wpieramy inne stowarzyszenia
i fundacje, a przede wszystkim
skupiamy się na realizacji planu 2020.

Czyli Meander Star **?

Bieg charytatywny Meander
Star ** czyli drugi już bieg charytatywny, który miał odbyć się
25 kwietnia 2020 roku niestety
zmuszeni byliśmy przełożyć na
30 maja 2020 roku. I choć mamy
świadomość , że ta data też „wisi
na włosku” jesteśmy przygotowani do realizacji tego projektu.
Czy są przeciwności? Non stop
zarówno w sferze finansowej jak
i organizacyjnej, ale napraw-

dę wierzymy w to , że Meander
Star** się odbędzie.
Dochód z Meander Star **
przeznaczony będzie na leczenie Jacka Widera 14-letniego
mieszkańca naszej Gminy oraz
Mateusza Łuczak 14- letniego
mieszkańca Gminy Gorzyce.
Jacek wspaniały chłopak
wspierający nas w poprzednich akcjach, kochający życie i
wszytko to co go otacza. Jacek
zmaga się z chorobą nowotworową. Leczenie i rehabilitacja
niestety wymaga wielu nakładów finansowych. Pomóżmy
Jackowi w walce!
Mateusz cierpi na wodogłowie wrodzone - nie chodzi i nie
mówi. Mimo swego kalectwa
poznaje Świat w taki sposób jaki tylko może. Marzeniem Mateusza i jego Rodziców jest zakup windy ponieważ codzienne
przemieszczanie między piętrami jest uciążliwe i z wiekiem coraz trudniejsze dla opiekunów.

Jak można pomóc
podopiecznym
Stowarzyszenia Ciche
Anioły?

Zachęcamy do wsparcia naszych podopiecznych poprzez
wpłaty na konto bankowe lub
zakupu ręcznych wyrobów naszych Aniołów (albumy, notesy,
kartki) a także licznych gadżetów z których dochód przeznaczony będzie dla Jacka i Mateusza.

SP ZABEŁKÓW W FINALE

SILESIA INCOGNITA
Muzeum Miejskie w Tychach
wraz ze Szkołą Podstawową nr
37 z oddziałami dwujęzycznymi
im. Kornela Makuszyńskiego
w Tychach organizuje czwartą
edycję Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Silesia
Incognita”. Zwycięzcy, dzięki
patronowi honorowemu – Łukaszowi Kohutowi, posłowi Parlamentu Europejskiego IX kadencji – pojadą do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli.
W czwartek, 26 marca 2020
roku, poznaliśmy wyniki pierwszego etapu konkursu Silesia
Incognita. Dziękujemy druży-

nom i nauczycielom-opiekunom
za wszystkie prace. Do finału
konkursu zakwalifikowały się
32 drużyny z 28 szkół z 18 miejscowości, wśród, których znalazła się Szkoła Podstawowa w
Zabełkowie.
Przewodniczący jury, Michał
Dzióbek, wskazuje, że poziom
nadesłanych projektów, podobnie jak w poprzednich edycjach,
był zróżnicowany, na co wpływa
m.in. spora rozpiętość wiekowa
uczestników oraz stopień zaangażowania nauczyciela-opiekuna. Również w tym roku uwagę
jurorów zwróciła różnorodność

Informacje: www.cicheanioly.pl;
znajdą nas Państwo także na
Facebooku i Instagramie

Wierzy Pani, że się uda?

Wierzę w to , że każdy z nas
może sobie "wyhodować" skrzydła i być aniołem tu na ziemi.
Wiem , że nie zmienimy całego Świata ale zawsze możemy
zmienić świat tej jednej osoby.
podjętych tematów: w prezen- Wielu ludzi pomogło nam zmietacjach są przykłady zarówno nić świat dzieci z poprzednich
wątków ogólnoregionalnych, akcji i za to BARDZO BARDZO
syntezujących informację o naj- DZIĘKUJĘ :)
ważniejszych wydarzeniach (np.
powstania śląskie) czy postaciach historycznych (np. Joanna Schaffgotsch), jak i wątków
lokalnych. - Twórcy podejmujący tematy dotyczące miejscowości, zabytków czy postaci ważnych dla lokalnych społeczności
bardzo często splatali je z własnymi wątkami genealogicznymi” – dodaje Michał Dzióbek.

KONTO: 40 1140 2004 0000 3002 7862 3122 *
*TYTUŁ WPŁATY:

WPŁATY DLA MATEUSZA – WPISAĆ „DLA MATEUSZA”

(UG)

WPŁATY DLA JACKA – WPISAĆ „DLA JACKA”
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NIEODPŁATNA POMOC

prawna i obywatelska przez telefon
Aktualnie wiele osób doświadcza trudności i problemów,
których rozwiązanie wymaga
wiedzy i doświadczenia. Dlatego niezwykle potrzebne jest
ułatwienie mieszkańcom dostępu do pomocy prawnej i obywatelskiej, oraz edukacji prawnej
albowiem zmian jest dużo i dotyczą wielu sfer życia: zdrowia,
biznesu, wymiaru sprawiedli-

wniosków do ZUS, możliwości
zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów.
To, czego dzisiaj mieszkańcy
najbardziej potrzebują od praw-

ników to przede wszystkim rozwiązań.
Z BEZPŁATNEJ PORADY
PRAWNIKA można skorzystać
telefonicznie, mailowo bądź za
pomocą innych środków porozumiewania się na odległość
Więcej informacji znajdą Pań-

stwo na stronie internetowej:
http://dogma.org.pl/nieodplatne-porady-prawne-i-obywatelskie-przez-telefon/
oraz
https://www.facebook.com/
stowarzyszeniedogma/

wości, podatków, pracy, szkół
i urzędów
Wiele osób poszukiwać będzie istotnych informacji dotyczących: załatwiania różnych
spraw urzędowych i sądowych,
umawiania e-wizyt lekarskich i
uzyskiwania e-recept, zagrożeń
dotyczących wyłudzeń pieniędzy "na koronawirusa", uzyskiwania świadczeń oraz składania

Telefon dla Seniora
Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców
Województwa Śląskiego – Śląski
Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego.

SENIOR-FON spełnia dwie
funkcje:

 FUNKCJA nr 1 – TERA-

PEUTYCZNA, wsparcie
emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia,
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tm trudnym
czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcie,
czasem bezsilność, dają się
we znaki, tej także narażonej na niebezpieczeństwo

REKLAMA

grupie społecznej. Dlatego
ruszamy z przedmiotowym
projektem.
 FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można
zgłosić problem seniora, a
nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej
koordynacji pomocy dla osób
w potrzebie w jej środowisku
lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne
według rozeznanej sytuacji)
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
do 8.00 do 18.00
Dyżur pełnią: psychologowie,
terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Usługi Projektowe Instalacji Sanitarnych
mgr inż Marta Nowak

Usługi projektowe w zakresie:

wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, c.o.
przyłączy wody, kanalizacji
przydomowe oczyszczalnie ścieków

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

Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK

PONIEDZIAŁEK | ŚRODA | PIĄTEK | 14.00 - 18.00
Tworków, ul. Zamkowa 52
Rejestracja telefoniczna
602 456 747 / 32 419 91 81
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REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
Sonia Sarnacka

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

USŁUGI

REMONTOWO-BUDOWLANE

 Ocieplanie styropianem, wełną, docieplenia
i termomodernizacje budynków
 Renowacje budynków, odnawianie
starych elewacji
 Zwiększanie ocieplenia

Występ Kabaretu Rak jest połączony z otwarciem nowej
sali Diamentowej oraz nowego obiektu z pokojami pracowniczymi
*Organizator zastrzega sobie zmianę terminu w przypadku
przedłużenia się stanu epidemii związanym z wirusem COVID-19

www.remontyefekt.pl
502 973 310

/RemontyRaciborz
REKLAMA

KJB PREMIUM
Piotr Kaperstein

WYPOŻYCZALNIA

SPRZĘT OGRODNICZY BUDOWLANY
glebogryzarka · rębak do gałęzi
aerator, wertykulator · okrzesywarka
młot wyburzeniowy · zagęszczarka · betoniarka
młotowiertarka (SDS i SDS MAX) i inne
Tel.
573 311 439,
573 311 440

Tworków
ul. Raciborska 6A

e-mail: kjb.biuro@gmail.com
Transport krajowy i międzynarodowy
o masie całkowitej 3,5 t
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REKLAMA

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

tel. 32 419 63 35, tel. kom. 692 753 998

Kwiaciarnia KRYSTYNA

Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: kwiaciarnia.krystyna.bulenda@neostrada.pl
BOGATY WYBÓR TRUMIEN
NAJTAŃSZA USŁUGA w NASZYM REJONIE
KARAWAN, TRAGARZE, KWIATY
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ ZWŁOK

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
OPIEKA NAD GROBAMI TWOICH BLISKICH
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Z bibliotecznej
Kwietniowe propozycje czytelnicze w całości poświęcimy
naszej, polskiej pisarce – Danucie Noszczyńskiej. Jedna z najbardziej lubianych pisarek literatury kobiecej. Urodziła się w
Jaworznie. Absolwentka Filozoficznego Uniwersytetu Jagielońskiego.Prowadzi własny amatorski teatr młodzieżowy, pisząc scenariusze oraz reżyserując. Jej debiutem literackim
była wydana w 2007 roku powieść obyczajowa pod tytułem "Historia nie Magdaleny". Do tej pory wydała 9 książek. Jest pracownikiem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

półki

ZŁA MIŁOŚĆ - T. I

Siedem grzechów głównych – Pycha. Rewelacyjna powieść obyczajowa, niezłe studium psychologiczne jednego z grzechów głównych - Pychy. Napisana prostym językiem, zawiera elementy komediowo-dramatyczne, ale pełna jest prawdziwych spostrzeżeń dotyczących relacji
międzyludzkich, miłości i pychy (grzechu Lucyfera). Marzena ma babcię - prawdziwe antidotum na złą miłość... niezwykłe dobrodziejstwo
od losu... i silny charakter.

FUTRA, PERŁY I ŁZY JAK PIOŁUN GORZKIE – T. II

Historia z morałem i z przestrogą jak warto
w życiu cenić dobro. Sandra wychowała się w
małym miasteczku. Tam życie płynie zupełnie
inaczej. Za czym innym się goni, o czym innym marzy. Jednak i tam
życie potrafi zaskoczyć to, co oczywiste, może okazać się pozornym,
proste skomplikowanym, dobre złym, a złe dobrym.Pewnego dnia w
progu jej domu staje ojciec chrzestny razem z żoną, prosząc o krótką
gościnę. Niestety ich pobyt wciąż się przedłuża, a oni stają się coraz
bardziej uciążliwi. Sandra zaczyna baczniej przyglądać się wujostwu,
wracając myślami do czasów dzieciństwa. Gdy krewni niespodziewanie znikają, przerażona kobieta zaczyna ich szukać i przy okazji poznaje szokującą przeszłość tego na pokaz wzorowego małżeństwa.

NIEŚWIĘTA RODZINA – T. III

Aga i Tedi to młode małżeństwo mieszkające na wzgórzu ze swoim synkiem Maciusiem. Aga przyszła na świat w domu,w którym jednak dość
swobodnie podchodzono do kwestii wierności małżeńskiej. W miejsce
ogólnie przyjętych wszystkich norm moralnych z pokolenia na pokolenia w domu rodzinnym wykształciły się odmienne reguły i zwyczaje.
Dobra fabuła, wspaniałe postacie, trzyma w napięciu, ciężko oderwać
się od książki. Fascynowała i intryguje.

JESTEŚ TYLKO DLA MNIE – T. IV

Wciągająca lektura. To IV część serii „Siedem grzechów głównych”.
Ta powieść traktuje o zazdrości. Główna bohaterka, Kaja, stara się rozwikłać tajemnicę śmierci siostry oraz odkryć sekrety szwagra. Adam,
mimo że wydaje się być mężczyzną idealnym ma zadziwiające nieszczęście w związkach. Jak
głosi napis na okładce powieści „najgorszy rodzaj zazdrości to ta najgłębiej skryta” i taki właśnie rodzaj zazdrości ukazany jest w „Jesteś tylko dla mnie”. Książka ukazuje bardzo ciekawy
problem psychiczny. Choć szybko można się domyślić na czym polega problem Adama, z przyjemnością można śledzić dalsze losy bohaterów.

Myśl
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
Stanisław Lem

Uśmiechnij się
Do baru wchodzi małżeństwo staruszków ( ok. 90 lat). Babcia siada przy stoliku, a
dziadek idzie zamówić zestaw (napój, hamburger i frytki). Dziadek siada przy stoliku,
bierze dwa kubeczki i nalewa do nich równiutko po połowie napoju, następnie bierze
frytki i robi dwie równiutkie porcje, następnie wyjmuje nożyk i kroi równiutko hamburgera na pół. Całą tą sytuację obserwuje ze współczuciem pewien młody człowiek.
Wreszcie żal mu się ich zrobiło, więc podchodzi i mówi:
- Przepraszam, że przeszkadzam, ale może kupić państwu drugi taki zestaw?
Babcia z uśmiechem:
-Bardzo Pan uprzejmy, ale dziękujemy. jesteśmy małżeństwem od 70 lat i my się tak
wszystkim po równo dzielimy.
Młodzieniec odchodzi. ale zauważa, że babcia siedzi cichuteńko i nie je, a dziadek się
zajada. Podchodzi, więc znowu i pyta:
-Przepraszam, ale dlaczego pani nie je?
-Bo czekam na zęby...

Zomowcy pobili studenta, który na ulicy rozrzucał ulotki.
Po jakimś czasie zauważyli, że kartki były puste.
- Dlaczego pan rozrzucał puste kartki? - pytają.
- Ludzie i tak wiedzą, co ma być na nich napisane.

Świeża żona mówi do męża:
- Teraz, kiedy jesteśmy po ślubie, lepiej przestań grać w golfa. Sam zobacz - jak sprzedasz sprzęt, będziemy mogli sobie pozwolić na nowe meble do kuchni.
- Gadasz jak moja była żona.
- Była?! Nie mówiłeś mi, że byłeś żonaty!
- Bo nie byłem.

- Synu, muszę Ci coś powiedzieć. Zostałeś adoptowany.
- Wiedziałem że nie jesteście moimi prawdziwymi rodzicami!
- Jesteśmy Twoimi prawdziwymi rodzicami kretynie. Rodzice adopcyjni przyjadą po
ciebie za 10 minut


WSZYSKIEMU WINNI SĄ FACECI – T. V

Wszystkiemu winni faceci" to motto przewodnie książki z serii "Siedem
grzechów głównych" Ale kto faktycznie jest winny, albo mniej winny tego
można dowiedzieć się podczas lektury. To co oczywiste jak zwykle przy
bliższym poznaniu okazuje się całkowicie odmienne od naszych oczekiwań i wyobrażeń. Cokolwiek ktoś powie zaraz tłumaczy na swoją niekorzyść, przypisując mówiącemu intencje, o których nawet nie pomyślał.
I wszystko złe co ją spotyka, nie jest jej winą, ona zawsze postępuje dobrze i właściwie ...

ZOBACZYĆ GDZIE INDZIEJ – T. VI

Opowieść o współczesnym świecie i jego problemach - trudnościach finansowych, niestabilności zatrudnienia, relacjach rodzinnych, samotnym wychowywaniu dzieci. Główna bohaterka
zmaga się z tym wszystkim sama. Nie ma wsparcia w wymagającej i
wiecznie krytykującej matce, w bogatym bracie, ojcu syna, a nawet w
koleżankach z pracy, które okazują się egoistyczne i fałszywe. Wiktoria
powoli daje sobie z tym wszystkim radę, wyjaśnia nieporozumienia z
dalszej i bliższej przeszłości. Zaczyna walczyć o lepsze życie dla siebie
i swojego syna. I udaje się jej to dzięki swojemu uporowi, determinacji
oraz nowo poznanym, życzliwym osobom.

NIGDY NIE JEST ZA DALEKO – T. VII

Los bywa przewrotny. Potrafi płatać figle i wodzić za nos. A tego najmniej spodziewa się Antonia, kobieta sukcesu, której do pełni szczęścia
brak tylko księcia z bajki. Gdy zaś na horyzoncie pojawia się Kastor,
układanka wydaje się kompletna. Jeszcze tylko upragniony urlop i błogi odpoczynek pod palmami. Obrazek niczym z bajki, gdyby nie dwójka
bohaterów, która uknuła pewną intrygę, która wywróci życie Antoniny
do góry nogami i to nie tylko to osobiste. Oj będzie się działo na wszystkich frontach. Ciepła, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji
powieść na każdy dzień roku.
Agnieszka Winiarczyk
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