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Parafialne dożynki
Gmina Krzyżanowice: Pracy w gospodarstwie rolnym nigdy nie brakuje, ale to właśnie
teraz zakończył się sezon najcięższych robót - żniwa. Za urodzaj i pomyślność podczas tegorocznych zbiorów podziękowali,
podczas parafialnych uroczystości, gospodarze z sołectw - Bolesław, Roszków, Rudyszwałd.
Każde z powyższych sołectw
świętowało przez dwa dni, ale
najważniejszą częścią Święta
Plonów jest uroczysta Msza św.
odprawiana w kościołach parafialnych. Po kościelnych obrząd-

kach w każdej wsi utworzono
barwny korowód i pomimo niepewnej pogody pochody ruszyły
lokalnymi ulicami. Punktem docelowym były tradycyjne miejsca spotkań, gdzie przeważnie
organizowane sa sołeckie wydarzenia. Tam odbyła się część zabawowa parafialnych dożynek,
gdzie nie brakowało występów
artystycznych, konkursów, bogatej gastronomii i towarzyszącej dobrej zabawy.
W uroczystościach brali
udział również przedstawicie
władz lokalnych gminy Krzyża-

nowice. W Bolesławiu w Święcie
Plonów uczestniczył zastępca
wójta Wolfgang Kroczek, podczas dożynek w Roszkowie
obecna była dyrektor GZOKSiT-u Daria Wieczorek, gdzie biesiadników odwiedził również
sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał
Woś, a w uroczystościach w Rudyszwałdzie brała udział skarbnik gminy Halina Bańczyk.
(lukbor)
(fot. Damian Matioszek, FB
Roszków)
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Z wizytą partnerską w Rumunii
Beltiug: Delegacja z naszej
gminy gościła w partnerskiej
gminie Beltiug podczas Festiwalu Winorośli i Wina. Przedstawicielom naszego samorządu,
na czele z wójtem gminy Grzegorzem Utrackim towarzyszyła grupa zespołu tanecznego

„Uśmiech”, która wzbogaciła festiwal pokazami artystycznymi.
Jak co roku festiwal rozpoczął się barwnym pochodem
uczestników święta. Mażoretki Uśmiechu maszerowały na
czele w rytm melodii, granych
przez miejscową orkiestrę dę-

tą. Pojawienie się tancerek, znanych z poprzednich edycji festiwalu, wywołało zachwyt i poruszenie widzów. Podczas festiwalu, oprócz pochodu, pięknie
zaprezentował się nasz gminny zespół taneczny w programie artystycznym na scenie.

W ramach pobytu delegacji z urzędu i radnych gminy Krzyżanowice omówiono
przyszłe kontakty i wymiany grup artystycznych pomiędzy naszymi gminami.
(lukbor)
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POROZUMIENIE GMINY I STAROSTWA
W SPRAWIE WSPÓLNYCH PROJEKTÓW
Racibórz: Na początku
sierpnia w budynku starostwa
powiatu raciborskiego podpisano porozumienie partnerskie
pomiędzy starostwem a gminą Krzyżanowice na opracowanie dokumentacji do realizacji
wspólnych projektów.
Porozumienie podpisa-

li Grzegorz Swoboda w imieniu powiatu raciborskiego
i wójt gminy Grzegorz Utracki. Projekty będą realizowane
w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Śląskiego 20212027. W efekcie powstaną fiszki
projektowe, które pozwolą partnerom wspólnie aplikować o do-

finansowanie do 2 projektów:
- „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej
powiatu Raciborskiego oraz
Gminy Krzyżanowice”,
- „Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum

Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie powiatu Raciborskiego oraz oznakowania
ścieżek rowerowych Gminy
Krzyżanowice”.
(lukbor)
(inf. UG)

Partnerski turniej minigolfa

Piszcz: Na terenie kompleksu basenowego znajdującego
się w Piszczu rozegrany został Międzynarodowy Turniej
Gmin Partnerskich w Minigolfa z udziałem przedstawicieli
władz samorządowych zaprzyjaźnionych gmin - Krzyżanowice, Szylerzowice, Piszcz i Hat.
Zawody w minigolfa są
wydar zeniem odbywającym się cyklicznie i są wpisane jako jeden z punktów,
wspólnie opracowanego,
harmonogramu wydarzeń.

1 miejsce Piszcz
2 miejsce Krzyżanowice
3 miejsce Hać
4 miejsce Szylerzowice
Oprócz dobrej sportowej
zabawy turniej był kolejnym
krokiem do podtrzymania bliskich kontaktów pomiędzy
zaprzyjaźnionymi gminam,
podsumowaniem dotychczasowej współpracy i omówieniem wspólnych projektów.
(lukbor)

Młodzieżowy obóz strażacki w Austrii

Alkoven: W dniach od 4 do
7 sierpnia 2022 r., w ramach
współpracy partnerskiej pomiędzy naszą gminą a austriacką
gminą Aschach an der Donau
oraz na zaproszenie komendanta straży pożarnej Andreasa Mosera, 16-osobowa grupa młodzieży, przedstawicieli
młodzieżowych drużyn pożarniczych z jednostek OSP gminy
Krzyżanowice, uczestniczyła po
raz piąty w obozie strażackim
w Austrii.
Tegoroczna, 43. edycja międzynarodowego obozu strażackiego powiatu Eferding, po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią COVID-19, zorganizowana została w miejscowości
Alkoven. Wzięło w nim udział
ponad 200 młodych przedstawicieli z 25 jednostek, w tym nasza
i jedna z Niemiec. Po ceremonii otwarcia, z udziałem władz
powiatu Eferding, w czwartek
wieczorem młodzież wyruszyła na nocny marsz terenowy na
orientację. W piątek odbyła się
sportowa olimpiada. Młodzież

rywalizowała w różnych konkurencjach.
W sobotę od rana drużyny
rywalizowały w turnieju Bubble Footbal, czyli piłka nożna
w dmuchanych kulach Bumper
Ball. Wieczorem natomiast odbyło się wręczenie pucharów
i uroczyste zakończenie z pełnym humoru programem arty-

stycznym. Drużyna reprezentująca gminę Krzyżanowice w tym
roku zdobyła 3 puchary w różnych kategoriach. Pobyt na obozie przebiegał w miłej sportowej
atmosferze, a uczestnikom dostarczył niezapomnianych wrażeń i emocji. Opiekunami drużyny młodzieżowej byli druh
Andrzej Miketa – członek OSP

Roszków oraz druh Daniel Studnic – członek OSP Zabełków.
17 sierpnia tj. środa w urzędzie gminy odbyło się spotkanie
młodych strażaków i ich rodziców z wójtem gminy Grzegorzem Utrackim, który podziękował za sportową rywalizację
oraz zdobyte puchary i wręczył
uczestnikom małe upominki.

DODATEK WĘGLOWY
Wnioski o wypłatę dodatku można składać
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworkowie ul. Zamkowa 50 lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej ( ePUAP )
opatrzonej podpisem kwalifikowalnym
lub profilem zaufanym.
Dodatek węglowy przysługuje osobie:
- w gospodarstwie domowym, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe (węgiel)
- źródło ciepła musi być zgłoszone do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek przysługuje jednorazowo 3000 zł.
Termin składania wniosków - 30 listopada b.r
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RODZINNY RAJD ROWEROWY PO POGRANICZU
Tworków: Prawie 120 cyklistów odpowiedziało na zaproszenie, Urzędu Gminy i przedsiębiorstwa ALAS Utex, do
udziału w 11 edycji rodzinnego
rajdu rowerowego trasami polsko-czeskiego pogranicza.
Rowerzystów, na starcie
pod siedzibą firmy ALAS Utex,
przywitał wójt gminy Grzegorz
Utracki oraz prezes firmy ALAS
Utex Adrian Fibic, życząc dobrej zabawy, miłej atmosfery
i bezpiecznej drogi. Następnie
oboje ruszyli na czele rajdu liczącego 38-kilometrów. Trasa prowadziła przez Tworków,
Bieńkowice, Bolesław, Piszcz
i Owsiszcze gdzie na rowerzystów czekały napoje i pyszne ko-

łoczyki. Dalej trasa biegła przez
Hać, Rudyszwałd, Zabełków aż
do Roszkowa. Tam, nad stawem
rekreacyjnym firmy ALAS Utex,
czekał na wszystkich gorący posiłek.
To od kilku lat największa
impreza rekreacyjna tego typu,
w której co roku bierze udział
wielu miłośników rowerowych
wycieczek – z gminy Krzyżanowice, powiatu raciborskiego,
wodzisławskiego, rybnickiego,
a także z Czech. Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali
pracownicy Urzędu Gminy, firmy ALAS Utex, Straż Miejska
oraz strażacy z OSP.
(lukbor)
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INFORMACJA

O S TA N I E G M I N Y 2 0 2 1 (C Z . 1 / 2 )

Przedstawiamy podsumowanie działalności Wójta Gminy Krzyżanowice w roku 2021,
w szczególności realizację zadań społeczno-gospodarczych gminy Krzyżanowice

R

aport jest integralną częścią uchwały dotyczącej wotum zaufania i udzielenia absolutorium dla wójta gminy Grzegorza Utrackiego. Dokument został
przedstawiony Radzie Gminy podczas XLV sesji na której większością głosów ZA udzielono wójtowi gminy wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za rok 2021. W kolejnym numerze Krzyżanowickich Gminnych Wieści ukaże się ciąg dalszy raportu.
SZCZEGÓŁOWY RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2021 DOSTĘPNY POD LINKIEM:
www.bip.krzyzanowice.pl/informacje/raport_o_stanie_gminy.html | www.krzyzanowice.pl/ w zakładce Aktualności

G

mina Krzyżanowice jest jedną z wiodących
i prężnie rozwijających się gmin Powiatu Raciborskiego i całego naszego regionu.
Nie ustajemy w podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia wpływu do budżetu środków
zewnętrznych. Modernizujemy placówki oświatowe, budujemy nowe ścieżki rowerowe, sukcesywnie rozwijamy ofertę rekreacyjną, sportową, turystyczną i kulturalną.

Niezmiennie staramy się o jakość życia i zdrowia poprzez dobre i coraz lepsze funkcjonowanie naszych
ośrodków zdrowia i opieki oraz leczenia, wsparcie
finansowe Pogotowia Ratunkowego i zespołu wyjazdowego w Krzyżanowicach i stacji Opieki Caritas
w Tworkowie.
Wielki nacisk kładziemy na realizację zamierzeń
proekologicznych w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez inwestycje w OZE.

W ostatnich latach, dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym poprawił się stan techniczny naszych
dróg i chodników. Wiele firm korzysta z oferowanych
ulg w podatkach dla gminy, co pozwala im się lepiej
rozwijać i inwestować. Czynimy wiele starań, by nasz
urząd i gmina Krzyżanowice pozwalały się lepiej rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy i komfortowe miejsca
zamieszkania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
inwestycje i inicjatywy realizowane w 2021 r.

INFORMACJA O STANIE FINANSÓW GMINY KRZYŻANOWICE
W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan
dochodów zwiększył się o 17 120 064,18 zł, plan wydatków zwiększył się o 11 576 656,19 zł. Z roku na rok budżet gminy Krzyżanowice powiększa się. W 2021 roku wydatki w stosunku do roku 2020
wzrosły o kwotę 3 595 426,26 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 3
703 946,16 zł, natomiast majątkowe zmniejszyły się o 108 519,90 zł.

mów transgranicznych 2 605 874,72 zł, z udziałem środków kraW 2021 roku osiągnięto bardzo wysoki bo aż 23,96% poziom wykojowych 4 707 022,97 zł.
nanych wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem.

Na dzień 31.12.2021r. wydatki majątkowe (inwestycje i infrastruktura) zaplanowano na kwotę 18 346 423,97 zł, zaś wykonano
w wysokości 15 934 497,72 zł, co stanowi 86,85 % planu. Gmina
Krzyżanowice pod względem kwoty, jaką przeznaczyła na wydatki
W ramach projektów finansowanych z udziałem środków ze- majątkowe jest drugą gmina w powiecie raciborskim, jednakże
wnętrznych wydatkowano łącznie kwotę 13 130 898,91 zł, w tym patrząc przez pryzmat wielkości budżetu ogółem to Gmina Krzyz udziałem środków unijnych 5 818 001,22 zł, środków z progra- żanowice wyprzedza inne gminy.

Podział wydatków majątkowych ze względu na udział
środków zewnętrznych

Tak wysoki wskaźnik zadań inwestycyjnych jest najwyższym
w naszym powiecie. Patrząc przez pryzmat panującej w 2021 roku pandemii oraz informacji, że bardzo dużo samorządów ograniczało inwestycje, albo nawet rezygnowało całkowicie z planowanych inwestycji, Gmina Krzyżanowice nie zrezygnowała z żadnej inwestycji, a w ciągu roku zwiększyła jeszcze plan wydatków
majątkowych o kwotę 947 596,52 zł.

Wydatki majątkowe wg działów budżetu Gminy Krzyżanowice
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OŚWIATA
W 2021 roku szkolnym w szkołach funkcjonowało 47 oddziałów,
do których uczęszczało
821 uczniów, w przedszkolach było 18 oddziałów – 393 dzieci.
W placówkach oświatowych
na terenie naszej gminy zatrudnionych było 172 nauczycieli.
Żłobek
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców
od września 2019 r. prowadzi swoją działalność żłobek, który ma
swoją siedzibę w budynku tworkowskiego przedszkola. Do żłobka
może uczęszczać 10 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat. W 2021
roku do żłobka zapisanych było komplet dzieci. Gmina pozyskała
dotację w ramach MODUŁU 2 Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na
kwotę 9 600 zł oraz dodatkowe dofinansowanie ze środków programu „MALUCH+” na kwotę 10 800 zł.
PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W PLACÓW- dzynarodowe. Realizowanych jest bardzo dużo programów m.in.
Szkolny Klub Sportowy, Deutsch AG, Trzymaj formę.
KACH OŚWIATOWYCH
Gmina Krzyżanowice stale daje możliwości rozwoju dla uczniów
i przedszkolaków poprzez realizację w szkołach licznych projektów mających na celu podniesienie poziomu edukacji
i atrakcyjności placówek oświatowych. Od lat szkoły i przedszkola angażują się w inicjatywy edukacyjne zarówno te o zasięgu powiatowym, regionalnym, jak również ogólnopolskie i mię-

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Gmina Krzyżanowice stale inwestuje w obiekty oświatowe,
wykonywane są nie tylko bieżące remonty, ale również termomodernizowanie są szkoły, przedszkola.
Największym zadaniem gminy w 2021 roku była przeprowadzo-

Pomimo panującej pandemii wszystkie projekty udało się zrealizować, sytuacja wymusiła jednak prowadzenie zajęć w systemach stacjonarnym, hybrydowym oraz on-line, tryb prowadzeDo najważniejszych projektów realizowanych w szkołach pod- nia zajęć dostosowywany był do obwiązujących w tym zakresie
stawowych w naszej gminie zaliczamy projekty, które realizowa- przepisów prawa.
ne były w roku szkolnym 2020/2021 a ich realizacja zakończyła się
Łączna wartość projektów: 1.266.796,46 zł
w czerwcu 2021 r. całość zajęć prowadzonych nowatorską metodą
Łączna kwota doﬁnansowania: 1.140.116,81 zł
eksperymentu organizowana była w ramach Regionalnego ProOkres realizacji projektów: 01.07.2020-30.06.2021 r.
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

na termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach, na którą została przeznaczona kwota 2.551.064 zł, z czego
pozyskane środki w wysokości 917.598 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020.

Na remonty w SP gmina Krzyżanowice przeznaczyła:
- 2 954 351,02 zł
Na remonty w przedszkolach:
- 19 762,94 zł

KULTURA
Gmina Krzyżanowice ma stały i bogaty kalendarz działań kulturalnych, który przed pandemią obejmował blisko 200 spotkań: festyny, zloty, festiwale, przeglądy i koncerty. Nasza Gmina jest jedną z bardziej aktywnych pod względem działań kulturalnych. Imprezy są adresowane zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych, a także reprezentują wysoki poziom artystyczny i kulturalny. Organizowane są przeglądy artystyczne, koncerty, kiermasze, jarmarki, wystawy, procesje konne, zawody sikawek oraz spotkania folklorystyczne, rajdy rowerowe i spływy kajakowe.

Festiwal Górnej Odry w Chałupkach
koszt zadania: 5.022.179,60 zł
Inauguracja Roku Kulturalnego

Piknik Rodzinny na Ruinach Zamku w Tworkowie
koszt zadania: 5.022.179,60 zł
Zlot Samochodów Zabytkowych w Zabełkowie

Jarmark na Granicy w Chałupkach
koszt zadania: 5.022.179,60 zł
Dożynki
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TURYSTYKA, REKREACJA I SPORT
Gmina Krzyżanowice stale dba o walory obiektów zabytkowych.
W 2021 roku zostały wyremontowane: kapliczka w Bieńkowicach
oraz pomnik św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach. Rozpoczęły się prace na terenie ruin zamku w Tworkowie- kolejny etap
obejmujący wozownię oraz na bieżąco były wykonywane prace
utrzymaniowe zabytków oraz terenów wokół nich.

Wozownia w trakcie prac inwestycyjnych - Ruiny Zamku w Tworkowie

Kapliczka przy ul. Raciborskiej w Bieńkowicach
po remoncie

Figura św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach po
renowacji w Krzyżanowicach po renowacji

WYDARZENIA O CHARAKTERZE TURYSTYCZNYM I SPORTOWYM

Nordic Walking po Granicznych Meandrach Odry

Tworków Cup

Rajd rowerowy po koronie zbiornika Racibórz Dolny

Rajd rowerowy na zakończenie wakacji

Turniej Firm o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice

Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice

DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW
Na 31.12.2021 roku liczba przedsiębiorców na terenie Gminy
Krzyżanowice wynosiła: 612. Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych.
W całym 2021 roku, 24 osoby założyły własną działalność gospodarczą, 16 przedsiębiorców natomiast wykreśliło swoje wpisy
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przyjęto i wprowadzono do systemu teleinformatycznego łącznie 175 wniosków przedsiębiorców dot. wpisu, zmiany, zawieszenia,
wznowienia i wykreślenia wpisu w CEIDG.
Zwolnienia i podatki

Z uwagi na trwający w Polsce w roku 2021 stan epidemii i ograniczenia w prowadzeniu przez przedsiębiorców działalności gastronomicznej, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXIX/15/2021 z dnia 30
marca 2021 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy z części opłaty
należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń tj. II i III raty oraz
zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie
z napojów alkoholowych.
Zwolnieniem objęto 20 przedsiębiorców z terenu Gminy działających w branży gastronomicznej a kwota zwolnień wyniosła
łącznie: 33.671, 07 zł.

Wyznając zasadę jak najmniejszych obciążeń dla przedsiębiorców,
od lat stosujemy relatywnie niskie stawki podatku od nieruchomości.
Alkohole
Na terenie Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.20021 roku funkcjonowało 39 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym: 19
punktów sprzedaży detalicznej (sklepy) oraz 20 punktów gastronomicznych. W stosunku do roku 2020 r. liczba punktów sprzedaży wzrosła o 4 punkty.
W roku 2021 wydano łącznie 25 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

rocznik 1999 przekazany przez miasto Jastrzębie Zdrój - OSP
Bzie. Jest to pierwszy ciężki pojazd, który służyć będzie na tere22 lipca w Urzędzie Gminy Krzyżanowice podpisano porozumienie nie gminy Krzyżanowice.
w sprawie wpisania jednostki OSP Zabełków do Krajowego SysteWkład finansowy Gminy w remont bramy remizy oraz przymu Ratowniczo Gaśniczego.
gotowanie samochodu do służby
w jednostce OSP Chałupki to ponad 21 000,00 zł.
Mając na względzie bezpieczeństwo strażaków jednostki
- Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo FL
w ostatnich latach zostały bardzo mocno doposażone w nowe 4×4 za kwotę 862.230 zł dla OSP Bieńkowice podpisano we wrzesamochody strażackie, nowoczesny sprzęt ratowniczy oraz w wy- śniu w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach.
posażenie osobiste dla strażaków.
Wartość samochodu: 862 230,00 zł
- 500 000,00 zł Województwo Śląskie;
W roku 2021 udało się pozyskać 2 nowe samochody oraz nowy
- 250 000,00 zł Gmina Krzyżanowice;
sprzęt ratowniczy:
- 112 230,00 zł wkład OSP Bieńkowice oraz pozyskanych
- Ochotnicy z Chałupek przesiedli się z wysłużonego wozu Star sponsorów.
244 na nowszy, ciężki wóz bojowy Jelcz 010R 266 GBCA 5/24/2,5
Gmina Krzyżanowice włożyła również wkład finansowy w re-

Volvo FL 4x4

Jelcz 010R 266 GBCA
POLICJA

mont remizy przed przyjazdem nowego wozu bojowego na kwotę około 20 000,00 zł.
- W ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości zakupiono specjalistyczny sprzęt strażacki
wykorzystany do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Gminy
tj. 4 kpl. ubrań specjalnych bojowych, 1 motopompa szlamowa, 5
par rękawic strażackich bojowych oraz 5 par rękawic technicznych z przeznaczeniem dla jednostki OSP Roszków.
Łączna wartość zadania wyniosła 19 247,00 zł
- 17 572,50 zł – środki z Funduszu Sprawiedliwości;
- 1 674,50 zł – wkład własny Gminy Krzyżanowice.
Łącznie na Ochotnicze Straże Pożarne w 2021 roku wraz z zakupem nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego wydaliśmy
ponad 1 185 000,00 zł.

Specalistyczny sprzęt strażacki
STRAŻ MIEJSKA

Wspieramy działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Gmina Krzyżanowice razem z Krzanowicami i powiatem
raciborskim dofinansowała zakup nowego samochodu dla Komendy
Powiatowej Policji w Raciborzu w wysokości: 12 500,00 zł. Wartość
samochodu: 105 100,00 zł. Samochód przekazano dla miejscowego
posterunku w Krzyżanowicach.
Na terenie Gminy Krzyżanowice działa system monitorowania, który zapewnia stały dostęp do kamer i pomaga policjantom
w działaniach prewencji oraz ustalaniu sprawców zdarzeń. System
utrzymywany jest przez Gminę Krzyżanowice. Ponadto stale rozbudowujemy liczbę kamer na terenie gminy, szczególnie w miejscach najbardziej narażonych na niebezpieczeństwa. Policja ma
dostęp do nagrań 24 godziny na dobę.

Zadania operacyjne funkcjonariuszy straży miejskiej są realizowane na polecenie pracownika Urzędu Gminy, interwencję lub
zgłoszenia telefoniczne mieszkańców, polecenie dyżurnego straży
miejskiej oraz z własnej inicjatywy stwierdzając nieprawidłowości
w ramach wykonywanych patroli.
W prowadzonych działaniach strażnicy współpracują z policją,
sołtysami i strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W opinii sołtysów działania strażników są dalej potrzebne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku
w Gminie, walka ze smogiem oraz dobro mieszkańców. Ponadto
Straż Miejska zabezpiecza szereg gminnych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
W 2021 roku na funkcjonowanie Straży Miejskiej Gmina Krzyżanowice wydała kwotę 69.524,00 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA - DZIAŁALNOŚĆ OPS
Bardzo ważnym aspektem w prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice działaniach związanych
z Polityką Społeczną i Zdrowotną są te, realizowane m.in. przez:
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Stację Opieki CARTIAS
- Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
A.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie wydatkował kwotę 14 734 553,85 zł w tym:
- ze środków budżetu gminy – 873 341,99 zł
- dotacje celowe – 363 474,38 zł
- środki zlecone z budżetu państwa – 13 471 353,48 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 – 26 384 zł

cy Społecznej opłacał pobyt 5 dzieci placówce opiekuńczo-wy- jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codzienchowawczej oraz rodzinie zastępczej na łączną kwotę 16 633 zł.
nych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym Gmina
otrzymała dotację na realizację programu w wysokości 21 078,30
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu poli- zł. Z usług asystenta skorzystały 4 osoby. Program „Opieka wytyki społecznej, której celem jest wsparcie rodzin w szczególności tchnieniowa” ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekurodzin wychowujących dzieci. Świadczenia te są w całości finan- nów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczosowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone.
ną niepełnosprawnością oraz osobami dorosłymi z orzeczonym
znacznym stopniem niepełnosprawności. Gmina realizuje program w formie zapewnienia całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia w wymiarze maksymalnym
14 dni w roku. W 2021 roku otrzymaliśmy dotację na realizację
w/w programu w wysokości 10 710 zł.
Klub Senior +
W 2021 roku seniorzy rozpoczęli również zajęcia w ramach
Świadczenia udzielane przez OPS:
projektu prowadzonego przez Wyższą Szkołę Humanitas z Sosnowca pod nazwą „Genialny umysł w każdym wieku” W ramach
prowadzonych zajęć odbyły się warsztaty z technik pamięciowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu wspar- Projekt jest kontynuowany do czerwca 2022 roku. Z projektu kocia osób niepełnosprawnych. Osoby z terenu gminy kierowane są rzysta 40 seniorów.
do ośrodków wsparcia oraz placówek opiekuńczych funkcjonujących na ternie powiatu raciborskiego tj:
• Warsztaty Terapii Zajęciowej – uczestniczy 6 osób
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu – uczestniczy 5 osób
• Środowiskowa Świetlica Samopomocy „Nadzieja” w Raciborzu- uczestniczą 2 osoby
• Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy w Krzanowicach – 5 osób
W 2021 Gmina Krzyżanowice przystąpiła do realizacji programów skierowanych do osób niepełnosprawnych tj. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnienia Środki
Zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym jest finanso- na realizację w/w programów w 100% pochodziły z budżetu pańwanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz pla- stwa z Funduszu Solidarnościowego.
cówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2021 r. Ośrodek PomoCelem programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
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STRAŻACCY OLDBOJE RYWALIZOWALI
O PUCHAR PREZESA OSP OWSISZCZE

I miejsce - SDH Píšť; II miejsce - OSP Rudyszwałd; III miejsce - OSP Owsiszcze

Owsiszcze: Strażaccy oldboje z Piszcza zdobyli Puchar
Prezesa w Międzynarodowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych Olbojów w Owsiszczach.
Takiego wyniku i kondycji nie
powstydziliby się młodzi, czynni zawodowo strażacy – Oldboje
z Piszcza pokonali rywali z czasem 31,14 s. W sumie zawodnicy
zwycięskiej drużyny liczyli sobie
335 lat i była to jedyna drużyna
licząca jedynie 6 zawodników,
gdzie normą było 7 osób.

Zawody dbyły się 13 sierpnia
na murawie boiska LKS Owsiszcze. Na starcie stanęło osiem
drużyn oldbojów - strażacy powyżej czterdziestego roku życia.
W rywalizacji liczył się czas rozwinięcia węża gaśniczego i trafienia do dwóch tarcz strumieniem wody.
Nagrodami w zawodach były pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczył wójt gminy
Grzegorz Utracki wspólnie z naczelnikiem OSP Owsiszcze Da-

riuszem Pientką. Zawody strażackie oldbojów rozegrano po
covidowej przerwie, a ich inicjatorem jest prezes OSP Owsiszcze Bogdan Pientka.
Wyniki zawodów
1. SDH Píšť czas 31,14 sek
(335 lat)
2. OSP Rudyszwałd czas 32,99
sek. (422 lat)
3. OSP Owsiszcze czas 33,05
sek. (383 lat)
4. OSP Roszków czas 33,77
sek. (403 lat)

5. OSP Bolesław czas 38,19
sek. (449 lat)
6. OSP Krzyżanowice czas
40,94 sek. (367 lat)
7. OSP Tworków czas 43,93
sek. (376 lata)
8. OSP Zabełków czas 45,15
sek. (424)
Najstarszym uczestnikiem
zawodów był Eryk Koneczny
z OSP Bolesław.
(lukbor)
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Z wizytą u Jubilatki
Chałupki: Swoje 94 urodziny świętowała 15 sierpnia Pani Franciszka Kłapouch – najstarsza mieszkanka Chałupek.

Ustroń: W dniu 28.07
br. Członkowie koła DFK
w Krzyżanowicach w liczbie
51 osób udali się na wycieczkę krajoznawczą do Ustronia.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili Leśny Park Niespodzianek
w Ustroniu Zawodziu, gdzie obserwowali zwierzęta i ptaki drapieżne. Przyjemnie spędzili czas
w „Karczmie Góralskiej” na nadbrzeżu Wisły przy muzyce góralskiej i opowieściach beskidzkich.
Czas szybko minął przy miłej atmosferze i sprzyjającej pogodzie,
pozostawiając ciekawe wrażenia.
(Info: J.D. Zarząd DFK)

Z tej okazji wójt gminy Grzegorz Utracki w towarzystwie
zastępcy USC Doroty Dwulecki
odwiedził szanowną solenizant-

kę, wręczając wiązankę kwiatów i składając najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym i mieszkańców Gminy.

Kulinarne smaki

Wycieczka DDP i MDP na meandrach Odry
Roszków do PSP Racibórz

Chałupki: Remigiusz Rączka kolejny raz odwiedził Gminę Krzyżanowice. Tym razem
znany ślōnski kuchŏrz gotował
w plenerze na Granicznych Meandrach Odry.
„Rączka gotuje na wakacjach” to letnia odsłona cyklu
kulinarnego w której Remigiusz
podróżuje po Polsce i szykuje

ciekawe potrawy inspirowane
regionalną kuchnią. To już nie
pierwszy raz, kiedy sławny kucharz, w kulinarnej podróży, odwiedza nasz malowniczy region
należący do Krainy Górnej Odry.
Tym razem miejscem gotowania była dzika plaża na Granicznych Meandrach Odry, gdzie
w towarzystwie prezesa Zarzą-

du Zdzisława Ciapki i radnego
gminy Krzyżanowice Romana
Kaczora przygotował dania inspirowane kuchnią czeską.
Odcinek dostępny jest do
obejrzenia na platformie VOD
– www.katowice.tvp.pl – Rączka
gotuje na wakacjach.
(lukbor)

Sportowa rywalizacja

SDH Chuchelna – OSP Roszków
Racibórz: W środowe przedpołudnie (10.08.2022r.) najmłodsi
członkowie (Dziecięcej Drużyny
Pożarniczej oraz Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej) jednostki
pożarniczej z Roszkowa wraz
z opiekunami udali się pociągiem do Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
Strażacy, którzy w tym dniu
pełnili służbę, opowiadali jak
wygląda ich praca oraz pokazali jakim sprzętem dysponują. Uczestnicy wycieczki mogli
również zobaczyć jak wygląda
stanowisko kierowania oraz
praca dyspozytora.
Każde dziecko miało okazję
na krótką podróż w koszu drabiny samochodowej. Później udali
się do Parku Jordanowskiego,
gdzie dzieciaki pobawiły się na
placu zabaw i zjadły pizzę.
Dzień zakończył się lodami
i powrotem pociągiem do domu.
(Info: OSP Roszków)

Chuchelna: Przyjmując zaproszenie od partnerskiej jednostki strażackiej z Czech – SDH
Chuchelna, w sobotnie popołudnie 06.08.2022r. autokar ze strażakami z Roszkowa na boisko
do Chuchelnej. Tam rozegrano
rewanżowy mecz piłki nożnej
(pierwotnie w roku 2019 mecz
odbył się na boisku w Roszkowie). Po zaciętej rywalizacji
i wielu akcjach mecz zakoń-

czył się remisem 6:6. Niestety
w rzutach karnych nasi strażacy musieli uznać wyższość jednostki SDH Chuchelna, która
wygrała 8:7.
Po meczu zmierzono się jeszcze w jedne konkurencji - zawodach strażackich na ich czeskim
sprzęcie. Czescy przyjaciele
okazali się lepsi, ponieważ ich
konkurencja wykonania zadania bojowego odbiega od tej roz-

grywanej po nasze stronie, ale
strażacy z Roszkowa uznali, że
po kilku treningach daliby radę.
Po rozgrywkach wszyscy zasiedli do wspólnego biesiadowania, podczas którego omówiono
plany i zadania na dalszą współpracę. Za rok oba zespoły spotkają się na meczu rewanżowym
na boisku w Roszkowie.
(OSP Roszków)
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Breakdance w Zabełkowie
Zabełków: W dniu 01.07.2022
Świetlica Wiejska w Zabełkowie w ramach planu wakacyjnego zorganizowała „Pokaz oraz
Warsztaty z Breaking”, które
dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Anny Kubicy mogły odbyć
się na sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zabełkowie.
Tego dnia przybyło ok. 60 dzieci ze Świetlic Wiejskich z Gminy
Krzyżanowice wraz z opiekunami oraz kierownikami świetlic.
Zajęcia przeprowadził p. Mateusz Siepetowski z Klubu Sportowego Breaking Racibórz wraz
z wychowankami, za co bardzo

dziękujemy.
Podczas pełnych energii
warsztatów dowiedzieliśmy
się również kilku ciekawych
informacji. Breaking, to forma
tańca która narodziła się w latach 70. w nowojorskim Bronksie oraz wywodzi się z kultury
hip-hop'owej. W dodatku Breaking zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu
w 2024 roku.
Po zakończonych warsztatach zmęczone, ale szczęśliwe
dzieci wraz z opiekunami udali się na słodki poczęstunek do
świetlicy wiejskiej, gdzie Panie

z Koła Gospodyń Wiejskich z Zabełkowa w ramach współpracy
ze świetlicą przygotowały dla
wszystkich słodki poczęstunek, gdzie uczestnicy warsztatów mogli skosztować pysznych
babeczek, ciasteczek, a także
cukierków, kawy, herbaty oraz
orzeźwiającej lemoniady.
Projekt ten został sfinansowany ze środków Gminy Krzyżanowice, przeznaczonych na
realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej.
(Świetlica w Zabełkowie)

Młodzi LKS-u Krzyżanowice na
pierwszym obozie piłkarskim
Trzebnica: Pierwszy obóz
drużyn młodzieżowych w historii krzyżanowickiego klubu
za nami
W dniach od 2 do 8 lipca nasze grupy młodzieżowe żaki (10
osób) oraz młodziki (18 osób)
przebywały na letnim obozie piłkarskim w Trzebnicy (woj. dolnośląskie).
W czasie 6 dni młodzież szlifowała swoją formę piłkarską,
korzystała z uroków Wrocławia
oraz lokalnych atrakcji. Treningi
odbywały się dwa razy dziennie
na boisku trawiastym, które były prowadzone przez klubowych
trenerów: Adrian Tlon, Rafał
Gołąbek, Patryk Antończak oraz
Michał Kamradek. który czuwał nad organizacją przed oraz
w trakcie obozu.
Podczas pobytu młodych piłkarzy w Trzebnicy, oprócz codziennych treningów, zwiedzo-

Letni obóz piłkarski w Mrągowie
no WKS Śląsk Wrocław, Aquapark i Afrykanarium.
Obóz został dofinansowanie kosztów transportu i udział
w obozie przez Wójta Gminy
oraz ze środków Gminnej Ko-

misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(lukbor)
(LKS Krzyżanowice)

Mrągowo: Jak co roku piłkarze z Akademii Piłkarskiej Młodego LKS Tworków uczestniczyli w letnim obozie piłkarskim,
tym razem w malowniczym
Mrągowie. W czasie tygodniowego wyjazdu młodzi piłkarze
pod czujnym okiem trenerów

szlifowali swoje umiejętności.
Codziennie odbywały się treningi taktyczne, umiejętnościowe oraz motywacyjne. Zdobyta wiedza przydała się podczas
licznych sparingów rozgrywanych z drużynami, które również uczestniczyły w obozach.

Poza intensywnymi treningami, organizatorzy zadbali
o szereg atrakcji, które umilały wypoczynek nad mazurskimi jeziorami. Była kąpiel w jeziorze Czos, przejażdżka wodną kanapą na jeziorze Juno czy
wyścigi gokartami. Miłośnicy
wędkowania mogli łowić ryby,
chętni wybrali się do pobliskiego Aquaparku oraz na kręgle.
To wszystko dzięki nieocenionemu wsparciu rodziców naszych
młodzików. Wszystkie atrakcje
tak zintegrowały uczestników,
że żal było odjeżdżać.
Na zakończenie obozu odbyło się ognisko oraz różne konkursy z wiedzy piłkarskiej. Wygrani otrzymali nagrody i upominki. To był intensywny i pełny wrażeń sierpniowy tydzień.
Dziękujemy za dofinansowanie kosztów transportu i udział
w obozie przez Wójta Gminy
oraz ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Obóz w Mrągowie przeszedł do historii, pozostały wspomnienia i już planujemy kolejną edycję letniego
wyjazdu.
(lukbor)
(LKS Tworków)
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Zgłoś Ruiny Zamku w Tworkowie

do konkursu „NASZ ZABYTEK”

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez
Fundację Most the Most dla
każdego, kto chce pozytywnie
wpływać na swoje otoczenie.
Weź w nim udział i pokaż
nam zabytek w Twojej okolicy, któremu warto przywrócić świetność. Opowiedz nam
w jaki sposób mógłby zostać
wykorzystany w przyszłości,
jak może służyć Tobie i Twojej społeczności.
Możesz wykreować jego nową funkcję społeczną.
Twoje zgłoszenie ma szansę
na realizację!

PROSTE ZASADY:
Zrób zdjęcie lub nakręć film, wypełnij i wyślij zgłoszenie - https://www.webankieta.pl/
ankieta/676976/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html
WAŻNE – im więcej zgłoszeń na zabytek tym większe szanse na jego zwycięstwo!

Ubezpiecz uprawy pieniędzmi

- Zgłoszeń mogą dokonywać osoby fizyczne.
- Właściciel zwycięskiego obiektu otrzyma do 1 000 000 zł na jego renowację i zagospodarowanie pod nowe funkcje społeczne.

NABÓR ZGŁOSZEŃ DO 5 WRZEŚNIA!
ZACHĘCAMY DO ZABAWY !!!

z dopłat bezpośrednich

Rolnicy, którzy w tegorocznej
kampanii ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich, do
30 września 2022 r. mogą składać wnioski o przekazanie części środków finansowych z przysługujących im dopłat na obowiązkowe ubezpieczenie upraw
rolnych. Pozwala na to funkcjonalność wprowadzona na Platformie Usług Elektronicznych.
Do wniosku trzeba dołączyć
umowę zawartą pomiędzy rolnikiem a ubezpieczycielem,
w której znajdują się: informacja o kwocie nieuiszczonych
i należnych składek z tytułu
obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, numer polisy ubezpieczeniowej i numer
rachunku bankowego zakładu
ubezpieczeń. Dokumenty może
przekazać Agencji także firma
ubezpieczeniowa. Do wniosków
nie należy dołączać polis.

REKLAMA

Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części:
I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie;
II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.
Ważne – zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranej przez Ciebie funkcji społecznej
OGŁOSZENIE

WAŻNE
Składka ubezpieczenia, zostanie opłacona ze środków pochodzących z należnych rolnikowi płatności bezpośrednich.
W praktyce oznacza to, że o tą
kwotę zostanie pomniejszony

przelew z tytułu przyznanych
płatności bezpośrednich, ewentualnie przelew z tytułu zaliczki
(w przypadku ich wypłat).Nie są
to dodatkowe środki.
(ARIMR)

REKLAMA

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

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

www.drobny.org.pl

« Reklamy i ogłoszenia « 15

Sierpień 2022 » Krzyżanowickie Gminne Wieści

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
Sonia Sarnacka

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

Naszym Czytelnikom polecamy nowości, które w ostatnim czasie
wzbogaciły księgozbiór naszych bibliotek. Spośród nabytych książek polecamy

półki

1. Kancelaria - Gabriela Gargaś
Wydaje się, że nie ma nudniejszego miejsca niż biuro prawników, w którym wszyscy zatopieni w dokumentach studiują sztywne prawnicze formuły. Nic bardziej
mylnego. W tej kancelarii adwokackiej namiętności biorą górę nad rozumem,
nic nie dzieje się zgodnie z planem, a główna bohaterka często zaskakuje nie
tylko świat, ale i samą siebie. Jeżeli doda się do tego temperamentnych klientów i ich niecodzienne sprawy, wyjdzie z tego przepis na historię, od której nie
sposób się oderwać. Zwłaszcza, jeśli napisała ją Gabriela Gargaś.

2. Darcie pierza - Anna Dziewit-Meller
Bezwzględnie szczere teksty Anny Dziewit-Meller, które swoją aktualnością trafiają w samo sedno. Pisarka na
piedestale stawia kobiety. Zwraca uwagę na ich sprawczość, siłę, cielesność,
ale i powraca do historii, w której były zbyt często pomijane pomimo istotnych
osiągnięć. Pisze też o kwestiach mniej lub bardziej dotyczących nas wszystkich – tolerancji, walce o demokrację, postprawdzie, ruchach antyszczepionkowców, kulturze pracoholizmu czy konieczności nowego spojrzenia na świat,
które zdeterminowała pandemia. Anna Dziewit-Meller nie pomija również osobistych wątków – począwszy od przyglądania się swojej śląskości, wspominanie
rockandrollowej przeszłości aż po (nie)miłość do Polski i uczenie się nudy.

3. All Of Your Flaws. Przypomnij mi naszą przeszłość - Marta
Łabęcka
Porywająca kontynuacja losów bohaterów bestsellerowej powieści Flaw(less).
Opowiedz mi naszą historię!

4. Szkoła luster - Ewa Stachniak
Szkoła luster to wielogłosowa, misternie utkana powieść,
w której splatają się losy Véronique i jej nieślubnej córki Marie-Louise. Kobiety
robią wszystko, żeby odnaleźć swoje miejsce mimo sztywnej hierarchii społecznej
i burzliwej epoki schyłku monarchii, w jakiej przyszło im żyć.

Myśl
Do miejsc, do których warto dotrzeć,
nie ma drogi na skróty.

Efrat Shani

Uśmiechnij się
Blondynka płynie statkiem i widzi, że koło niej siedzi mężczyzna i się zastanawia
jak do niego zagadać. Myśli, myśli i w końcu podchodzi do niego i się go pyta:
- Pan też płynie tym statkiem?

Lekarz dzwoni do swojego pacjenta:
- Witam Pana, przyszły wyniki badań. Mam dobre i złe wieści.
- O cholera! Jak brzmią dobre wieści?
- Według badań zostało Panu 24h życia.
- To straszne! Co może być gorszego?
- Próbuję się z Panem skontaktować od wczoraj.

- Mamo, mamo, dzieci w szkole mówią, że pochodzę z mafijnej rodziny!
- Nie przejmuj się, jutro pojedziemy do twojej szkoły i załatwimy wszystko tak żeby wyglądało na wypadek!

Żona pokłóciła się z mężem i nie odzywali się do siebie tylko pisali karteczki typu ”wynieś śmieci”, ”wyprasuj ubranie”. Raz mąż napisał żonie karteczkę: ”Obudź mnie
o szóstej, bo muszę wcześnie wstać”. Mąż budzi się rano, patrzy, godzina dziewiąta.
Zaspał! Nie obudziła go! Rozgląda się wściekły i widzi na szafce kartkę: ”Wstawaj, szósta”.

- E... nic mi się nie chce..
- To pij wodę!
- Dlaczego?
- Będzie ci się chciało sikać

5. Rytuał - Greta Drawska
Potężna dawka sensacji i kryminału, prosto spod pióra polskiej autorki. “Rytuał” pierwszy tom cyklu o duecie prokuratora i podkomisarza będzie świetnym kompanem dla miłośników książek o zabarwieniu kryminalnym.

6. Drzewo Anioła - Lucinda Riley
Fascynująca powieść o zapomnianej przeszłości, skomplikowanych relacjach
rodzinnych i mrocznych sekretach, które rzucają cień na kolejne pokolenia.

7. Pachan - Paulina Jurga
"Pachan" to druga część "Serii gruzińskiej" polskiej pisarki i nauczycielki Pauliny Jurgi. Czy Igor dostanie
drugą szansę? Jak jego losy zwiążą się z piękną Czeczenką o imieniu Aisza?

8. Listy pisane szeptem - Magdalena
Witkiewicz
Listy pisane szeptem to opowieść o miłości. O miłości
nieco zapomnianej, takiej, którą przez lata przykrył kurz niedopowiedzeń, smutki
i milczenia. Aż trudno poznać, co pięknego kryje się pod nim...

9. Felek i Tola - Thé Tjong-Khing, Sylvia Vanden Heede
Książka powstała z myślą o dzieciach uczących się czytać - dzięki niezwykle prostemu językowi i podziałowi na krótkie rozdziały doskonale sprawdza się jako
pierwsza samodzielna lektura lub książka do wspólnego rodzinnego czytania.
Wielkim atutem książki są znakomite, ciepłe ilustracje holenderskiego mistrza
grafiki książkowej Thé Tjong Khinga.
Powyższe opisy pochodzą od wydawcy.

Liczba miesiąca
120
liczba uczestników sierpniowego
Rajdu Rowerowego Gminy Krzyżanowice i ALAS Utex.

