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Dzień Polaków i Polonii za granicą
Ostrava: 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi RP i Dzień
Polaków i Polonii za Granicą.
Z tej okazji, po raz 20-ty, w polskim Konsulacie Generalnym
w Ostravie, tego dnia odbyły
się uroczystości, podczas których odznaczono wyróżniających się aktywnością na pograniczu polsko-czeskim przedstawicieli Polonii za Granicą.
W uroczystościach wzięło
udział wielu gości z Czech, Polski, a w szczególności przedstawiciele Polonii czeskiej. Na-

szą gminę, podczas wydarzenia, reprezentował wójt gminy
Grzegorz Utracki i sekretarz
gminy Małgorzata Krzemien.
Podczas obchodów Pani konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz uhonorowała najbardziej
aktywnych działaczy Polonii
czeskiej.
Spotkanie było również dobrą okazją do rozmów w kuluarach o planach wspólnych
przedsięwzięć z nowymi partnerami.
(lukbor)

Zabytki sakralne z gminnym
dofinansowaniem na renowacje

Wizyta ŚLZPN
w naszej Gminie
Gmina Krzyżanowice:
6 maja, z wizytą roboczą, przyjechały do naszej Gminy władze Śląskiego Związku Piłki
Nożnej w celu oględzin Ruin Zamku w Tworkowie, które mają szanse stać się miejscem uroczystości 75-lecia
Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Racibórz. Wy-

darzenie planowane jest na 2
lipca br. Delegację w składzie:
prezes ŚLZPN Henryk Kula
i zarządu Podokręgu Racibórz
Stefana Ekierta, Andrzej Starzyńskiego i Mariana Bartosza ugościł oraz oprowadził po
Ruinach Zamku w Tworkowie
wójt gminy Grzegorz Utracki.
(lukbor)

Krzyżanowie: Parafie podpisały umowy z Gminą w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych
przy zabytkach położonych na
naszym terenie. Środki zostały przyznane przez Radę Gminy w uchwale przegłosowanej
podczas głosowania na marcowej sesji.
Parafie, które złożyły wniosek w pierwszym zgłoszeniu:
- Parafia p.w. św. Anny
w Krzyżanowicach na renowację/remont figur znajdujących się w kościele parafialnym
w Krzyżanowicach w wysokości
30.000,00 zł
- Parafia p.w. św. Jadwigi
w Zabełkowie na remont drzwi
w kościele parafialnym w Zabełkowie w wysokości 30.000,00 zł

- Parafia p.w. Trójcy Świętej
w Rudyszwałdzie na remont
budynku plebani w Rudyszwałdzie w wysokości 30.000,00 zł
- Parafia p.w. Wszystkich
Świętych w Bieńkowicach na
remont elewacji budynku plebani w wysokości 30.000,00 zł
Wsparcie zostało udzielone
w ramach uchwały z dnia 29
października 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy
Krzyżanowice.
Kolejne parafie będą mogły
wnioskować o przekazanie dotacji w roku 2023.
(lukbor)
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Odpust ku czci św. Urbana

Tworków: W szóstą Niedzielę Wielkanocną odbyła
się tradycyjna procesja na
Urbanek, gdzie odprawiono
Mszę św. w intencji rolników,
ogrodników i sadowników.
Urban I – święty Kościoła katolickiego, 17. papież, męczennik. Jest patronem winiarzy,
winnej latorośli, ogrodników,
dobrych urodzajów. W Kościele w Polsce jego wspomnienie liturgiczne przypada na 19 maja, stąd 22 maja

(niedziela) parafianie z Tworkowa, Owsiszcz, Bolesławia
i czeskiej Haci przeszli procesyjnie z figurką św. Urbana
na Urbanek, gdzie odbyły się
uroczystości odpustowe. W ceremoni wziął udział zastępca
wójta gminy Wolfgang Kroczek, który reprezentował samorząd lokalny oraz starosta
gminy Hat Werner Vyletělek..
(lukbor)
(fot. Damian Matioszek)
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Capstrzyk strażacki w Bieńkowicach

Bieńkowice: Uroczysty
przemarsz, Msza św., a następnie poświęcenie nowego
wozu ratowniczo-gaśniczego
i biesiada przed remizą strażacką. Tak wyglądało świętowanie Dnia Strażaka w OSP
Bieńkowice, które zorganizowano w sobotę 7 maja. Zaraz
po utworzeniu pochodu, wszyscy przeszli do bieńkowickiego kościoła, gdzie odbyła się
uroczysta Msza św. Zaraz po
Eucharystii strażacy wraz z za-

proszonymi gośćmi przeszli na
pobliski parking, przed remizą OSP, gdzie odbyła się kolejna część obchodów. W pierwszej kolejności, kapelan strażaków powiatu raciborskiego
ojciec Marceli Dębski wraz
z proboszczem parafii pw.
Wszystkich Świętych w Bieńkowicach księdzem Krystianem Giemza, poświęcili nowy,
średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FL280,
który z początkiem roku trafił

na wyposażenie OSP Bieńkowice. Następnie odznaczono
zasłużonych członków miejscowej remizy – odznaką Wzorowy Strażak Związku OSP RP
zostali uhonorowani: druhna
Karolina Cwik, druh Dawid
Barcz i druh Marcin Fojcik.
W dalszej części wręczone
zostały tabliczki upamiętniające uroczystość poświęcenia
nowego samochodu. Po oficjalnej części uroczystości odbyło się wspólne biesiadowanie.

W uroczystościach, oprócz
delegacji strażackich z całej
Gminy, przedstawicieli PSP
Racibórz oraz powiatowego
i gminnego OSP, wzięli udział,
m.in. senator Ewa Gawęda,
wójt gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki, zastępca
wójta gminy Wolfgang Kroczek, sekretarz gminy Małgorzata Krzemien oraz sołtys wsi Bieńkowice Roman
Herber.

115-lecie OSP Krzyżanowice
Krzyżanowice: Z okazji
wspomnienia św. Floriana – patrona strażaków, przypadającego w Kościele katolickim na 4
maja, w pierwszą niedzielę maja
OSP Krzyżanowice świętowało
Dzień Strażaka oraz Jubileusz
115-lecia jednostki.
Podczas uroczystości druhny i druhowie otrzymali od-

znaczenia związkowe, a wspierający członkowie oraz współpracujące miejscowe organizacje podziękowania od
Zarządu OSP Krzyżanowice.
Wspólnie ze strażakami świętował wójt gminy Grzegorz
Utracki, który również otrzymał podziękowania za wspieranie miejscowej jednostki.

Jednostka powstała w 1907
r. Obecnie użytkowana remiza
zbudowana została w latach
1983-1984. Swoją działalność
w budynku straży prowadzi także miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich. Jednostka posiada
dwa wozy bojowe. Star z 1994 r.
oraz średni wóz bojowy na podwoziu Mercedesa Atego z na-

pędem na cztery koła zakupiony w 2013 r., sfinansowany ze
środków gminy Krzyżanowice,
WFOŚiGW oraz Zarząd Główny Związku OSP RP. Jednostka
znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Od 23 lat współpracuje z czeską
strażą z miejscowości Hać.
(lukbor)
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Festiwal Mniejszości Narodowych
i Święto Kapusty w Ratce
Rátka: Delegacja z gminy
Krzyżanowice uczestniczyła
w Święcie Kapusty i Międzynarodowym Festiwalu Mniejszości
Narodowych, które miało miejsce 13 - 15 maja w partnerskiej
gminie Ratka na Węgrzech.
Po dwuletniej przerwie
w wydarzeniach kulturalnych
związaną z pandemią covid,
wznowiono wiele cyklicznych
imprez zarówno w naszej gminie jak i w gminach partnerskich. Po raz kolejny reprezentacja gospodyń wiejskich z gminy Krzyżanowice wzięły udział
w konkursie kulinarnym organizowanym w trakcie Święta Kapusty, podczas którego każdy
z uczestników przygotował specjały z kapusty, m.in. gołąbki,
bigos i swoje regionalne dania.
Wydarzeniu towarzyszyły występy zespołów folklorystycz-

nych, pokazy taneczne, programy dla dzieci oraz festyn uliczny.
Gospodyniom w Ratce towarzyszyli wójt gminy Grzegorz Utracki – reprezentujący władze gminy, pracownicy
urzędu i jednostek organizacyjnych, Piotr Hluchnik jako
tłumacz oraz Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice pod
batutą Krzysztofa Fulneczka,
która swoją muzyką uświetniła przemarsz i wzbogaciła program festiwalowy godzinnym
koncertem.
Święto Kapusty w Ratce
jest znaną w regionie i prestiżową imprezą kulinarną.
Biorą w nim udział zawodowi
kucharze ze znanych restauracji i to oni są głównie oceniani przez profesjonalne jury. Nie mniej nasze panie zostały docenione i wyróżnione

za potrawy z kapusty. Zarówno gołąbki jak i bigos produkcji naszych gospodyń został
w szybkim tempie wykupiony
przez degustujących potrawy smakoszy, którzy tłumnie
przybyli na to kulinarne święto. Po południu były występy
różnych zespołów, kabaretów, a na zakończenie zabawa.
Gmina Rátka położona jest
w północno-wschodniej części
Węgier, w odległości 50 km od
Miszkolca. Gmina ma charakter typowo rolniczy - większość
jej obszaru zajmują grunty orne
oraz uprawy winorośli. Umowę
partnerską z gminą Rátka podpisano oficjalnie 23 maja 1998
roku, chociaż pierwsze kontakty między obydwoma gminami
rozpoczęły się wiosną 1996 roku.
(lukbor)
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Turniej w kręgle PL-CZ

Zabełków: W ramach kalendarza wspólnych imprez
nasza Gmina gościła przedstawicieli i władze samorządowe czeskich gmin partnerskich - Hať, Píšť oraz Šilheřovice, z którymi rozegrany został
turniej w kręgle. Urząd Gminy Krzyżanowice -gospodarza turnieju – reprezentowali przedstawiciele samorządu
gminnego na czele z wójtem
Grzegorzem Utrackim.
W kręgielni „Retro” w Zabełkowie odbył się, po raz kolejny, turniej w kręgle dla czeskich gmin partnerskich. Po
przyjaznej rywalizacji turniej
zakończył się zwycięstwem

reprezentacji z naszej Gminy.
Kolejno na drugim miejscu
uplasowała się reprezentacja
z Píšť, trzecie miejsce zajął zespół Hať, zaś ostatnia pozycja
przypadła gminie Šilheřovice.
Oprócz dobrej, sportowej zabawy turniej był kolejną sposobnością do omówienia planów transgranicznego
partnerstwa i kontynuowania
współpracy między Gminami.
Podczas zawodów prowadzone były rozmowy o kolejnych
wspólnych przedsięwzięciach
– dużych inwestycyjnych jak
i mikro.
(lukbor)

40-lecie
kapłaństwa

Gospodynie
świętowały
Rudyszwałd: 7 maja Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudyszwałdu świętowały Dzień Kobiet i Dzień Matki. Z tej okazji
wójt gminy Grzegorz Utracki złożył Paniom serdeczne życzenia.
Oprócz miłej atmosfery, poczęstunku i występów artystycznych dzieci była również wysta-

wa robótek ręcznych, wykonywanych przez członkinie koła.Miłą
niespodzianką była również wizyta Pani senator Ewy Gawędy,
która skorzystała z zakupu lokalnych wyrobów makramy zachęcając tym samym innych do
wsparcia rękodzielników.
(lukbor)

Krzyżanowice: W tym roku
na terenie naszej Gminy dwóch
księży świętowało 40-lecie kapłaństwa (święcenia: 16.05.1982
r.). Drodzy Jubilaci są proboszczami w parafiach Bieńkowice
i Krzyżanowice.
- Ks. Jerzy Witeczek, proboszcz z parafii pw. Św. Anny
w Krzyżanowicach, swój jubileusz świętował podczas Mszy
św. dziękczynnej odprawionej
w niedzielę 22 maja. W uroczystości wzięło udział wielu parafian jak i gości z zewnątrz. Wójt
gminy Grzegorz Utracki składając życzenia podziękował
osiągnięć w pracy katechetycznej, dobrej pracy duszpasterskiej i naukowej oraz wieloletniej posługi jako Dziekan Dekanatu Tworkowskiego w imieniu całego samorządu gminy
Krzyżanowice oraz życzył zdro-

wia, łask Bożych oraz dalszej
owocnej pracy duszpasterskiej
w krzyżanowickiej parafii.
- Ks. Krystian Giemza, proboszcz parafii pw. Wszystkich
Świętych w Bieńkowicach, dokładnie w rocznicę święceń, 16
maja odprawił uroczystą Mszę
św. z okazji 40-lecia święceń
kapłańskich. Wśród parafian
i gości z zewnątrz we Mszy
św. udział wziął zastępca wójta gminy Wolfgang Kroczek,
który w imieniu wójta i całego
samorządu gminy Krzyżanowice podziękował za jego służbę
duszpasterską i zaangażowanie w sprawy parafii oraz życzył zdrowia, wielu łask Bożych
i dalszej owocnej pracy jako kapłan i proboszcz.
(lukbor)
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Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - umowa
Krzyżanowice: W dniu 19 maja 2022 roku, została podpisana
umowa na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
basenu sportowo-rekreacyjnego
w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie
realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”.
Wykonawcą zadania została
firma Transcom Sp. z o.o. z Katowic, a wartość inwestycji to

18.819.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie
promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.500.000,00 zł. Zakończenie
prac budowlanych planowane
jest w połowie przyszłego roku.
Zakres prac:
- przebudowa istniejącego basenu w obrysie jego
niecki z wydzieleniem części
rekreacyjnej pływackiej;
- wykonanie brodzika dla

dzieci oraz tzw. wodnego placu
zabaw z atrakcjami wodnymi;
- wykonanie zespołu zjeżdżalni wodnych przy basenie
głównym;
- wykonanie budynku zaplecza socjalnego i technologicznego dla obsługi basenu;
- wykonanie boiska do gry
w siatkówkę plażową;
- elementy zagospodarowania terenu, tj. place i ścieżki nawierzchnie poliuretanowe wokół
obiektów basenowych, wyposaże-

nie w ławki, kosze, parasole itp.;
- wykonanie wiaty spoczynkowej;
- rozbiórka istniejących obiektów basenu tj.: brodzika dla dzieci, budynku przebieralni, budynku technologicznego, budynku
kasy i otwartych sanitariatów.
W dniu 30.05. przekazany został plac budowy dla wykonawcy
rewitalizacji i rozbudowy basenu.
(GP)

Umowa na nowe boisko

treningowe w Chałupkach
Krzyżanowice: W dniu
12.05.2022 r. została podpisana
umowa z firmą GLOB GRASS
s.c. z Raciborza na realizację
zadania pn.: „Przebudowa boiska treningowego na terenie
Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 228.201,90 zł. Zadanie częściowo realizowane jest
w ramach wydatków Funduszu
Sołeckiego przypadającego dla

sołectwa Chałupki w 2022 roku.
W zakres zadania wchodzi:
- ułożenie na istniejącej nawierzchni betonowej nawierzchni murawy z trawy
syntetycznej na warstwie
podkładowej elastycznej
o wymiarach 40 m długości
i 20 m szerokości,
- montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej od stron
północnej z bramą i furtką
oraz północnozachodniej na

wysokości 6,0 m i 4,0 m,
- wymiana siatki na istniejących piłkochwytach
- wyposażenie boiska
w bramki. W kolejnym etapie zostanie wykonanie
oświetlenie boiska aby kompleksowo udostępnić nowo
powstałą infrastrukturę
sportowa dla wszystkich
chętnych użytkowników.
(GP)

FUNDUSZ SOŁECKI

Remont chodnika

Bieńkowice: Zakończyły
się prace dot. realizacji zadania: „Remontu chodnika przy ul.
Myśliwskiej w Bieńkowicach”.
Prace polegały na:
- przebudowie istniejącego
chodnika na odcinku ok 130 m,
- wymianie krawężników, studzienek ściekowych,
- wykonaniu nawierzchni na
chodniku i wjazdach z kostki,
- wykonaniu ścieków ulicznych z dwóch rzędów klinkieru
drogowego,
- uzupełnieniu nawierzchni
przy krawężnikach i studzienkach ściekowych.
· Koszt zadania: 46.344,38 zł
(Fundusz Sołecki)
· Wykonawca: Firma Usługowa AD-RAF Grzegorz Nowak
(GP)

Prace wzdłuż Spacerowej
Zabełków: Zakończyły się prace dot. realizacji
zadania: „Utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz
z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie”.
Prace polegały na:
- wykonaniu kanalizacji
deszczowej na odcinku 146
m poprzez ułożenie rurociągu
z rur PCV klasy min SN8 (średnica 250 mm oraz 160 mm),
- montażu 3 studni rewizyjnych,
- utwardzeniu pobocza na
szerokość min. 1,0 m frezem,
- roboty ziemne.
· Koszt zadania: 39.718,51 zł
(Fundusz Sołecki)
· Wykonawca: EKOLAND
Mariola Studnic
(GP)
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Wiosenny Jarmark na

Granicy pełen okazji

Chałupki: Za nami wiosenna edycja Jarmarku na Granicy
w roku 2022. Kiermasz wpisany w coroczny kalendarz wydarzeń gminy Krzyżanowice,
przyciąga do siebie ogrom wystawców z przeróżnymi przedmiotami – pięknymi, błyszczącymi, odnowionymi, a czasem
zardzewiałymi i nietypowymi.
Jarmark na starej granicy pomiędzy Chałupkami a Bohuminem za każdym razem przyciąga tłumy odwiedzających,
w tym kolekcjonerów i ama-

torów antyków i nietypowych
przedmiotów.
Dwudniowej, wiosennej
edycji Jarmarku na Granicy
towarzyszyła słoneczna pogoda, która dodatkowo zachęcała do odwiedzenia kiermaszowych stoisk. 14 i 15 maja, na
starym przejściu granicznym
w Chałupkach, prawdziwi „łowcy” okazji meldowali się już od
wczesnych godzin porannych.
Wśród eksponatów można było zobaczyć ceramiczne i kryształowe ozdoby oraz

przedmioty codziennego użytku, stare zabawki, monety,
znaczki, obrazy, zegary, stare
maszyny czy też prace wykonane własnymi rękami, czyli rękodzieło. Nie zabrakło również
przeróżnych zdobiących figurek i przedmiotów wykonanych
z mosiądzu, miedzi czy pozłacanych. Dosłownie dla każdego coś się znalazło. Nawet rupiecie i złom, ale czasem cenny
i przez kolekcjonerów bardzo
pożądany.
(lukbor)

Zajęcia:
Chałupki - czerwiec
Tworków - lipiec/sierpień
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Wyższa Szkoła HUMANITAS zaprasza dzieci
z klas szkoły podstawowej i Seniorów
z Gminy Krzyżanowice do udziału
w BEZPŁATNYM projekcie edukacyjnym

„Genialny umysł w każdym wieku”

Akcja Czysta Odra
Chałupki: Sprzątanie meandrów Odry, to cykliczna akcja klubu kajakowego meander.
W tym roku Klub Kajakowy
Meander postanowił zaprosić do
akcji lokalne firmy zajmujące się
wypożyczaniem kajaków, min.
na odcinku meandrów.
Firmy nieodpłatnie wypożyczyły kajaki chętnym do sprzątania wolontariuszom i razem
z naszymi członkami zabezpie-

czyły spływ, aby nikomu nic się
nie przytrafiło. Były to: Szkółka Pływania Pietrzyk, Pagajos,
Bonaventura. Całą akcję zrealizowaliśmy pod egidą Międzynarodowego (Czechy, Polska,Niemcy) sprzątania Odry "Akcja
Czysta Odra", od której otrzymaliśmy dotację na rozwój klubu.
Jak co roku akcję wsparła
gmina Krzyżanowice, zarówno
promocyjnie jak i przede wszyst-

kim odbierając zebrane śmieci!
A śmieci było sporo: opony, folie, puszki i butelki, stare kanistry, kable, rury, itp. Większość
to śmieci spływające z dużą powodziową wodą ale część to stare, dzikie wysypiska, które rzeka
odsłania co jakiś czas rzeźbiąc
swoje meandry.
(Klub Kajakowy Meander Jędrzej Stelmaszek)

REKLAMA

Zapraszamy do nowego

Parku Linowego
znajdującego się
na terenie restauracji
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Pracowity okres pełen emocji i pozytywnej
energii Zespołu Uśmiech

Czerwionka-Leszczyny:
30 kwietnia Zespół Taneczny Uśmiech brał udział w XII
OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU SPORTU MAŻORETKOWEGO "PARADA" w Czerwionce-Leszczynach. Był to ostatni
sprawdzian przed Mistrzostwami Okręgu. Uśmiech rywalizując w zacnym gronie wspaniale
prezentujących się zespołów
uzyskał następujące lokaty
w kategorii pompon sport:
- Maxi Uśmiech 1 miejsce
prezentując układ „Rock Time”,
- Seniorki Uśmiech 1 miejsce prezentując układ „Money”,
- Juniorki Uśmiech 3 miejsce prezentując układ „Indiańska Impresja”,
- Kadetki Uśmiech 5 miejsce
prezentując układ „Czerwone
jabłuszko”.
Kuźnia Raciborska: 7 i 8 ma-

ja w Kuźni Raciborskiej odbyły się Mistrzostwa Okręgu Południowo-Zachodniego, jedne
z czterech organizowanych
w Polsce, w celu wyłonienia
reprezentacji zespołów mażoretkowych do Mistrzostw Polski
Mażoretek, które zostały zaplanowane na 27-29 maja w Dąbrowie Górniczej. Organizatorami
byli Związek Sportowy Mażoretek oraz kuźniański MOKSiR.
Uśmiech reprezentując
Gminę Krzyżanowice zdobył
następujące lokaty:
- Tytuły Mistrzowskie zdobyli tancerze i tancerki:
Maxi Uśmiechu, Seniorki
mini formacja „Mata” oraz Juniorki mini formacja „Wyścig”
- Tytuły wice mistrzyń:
Seniorki formacja „Money”,
Seniorki duet Jagoda Nowak-Emilia Suchanek, Seniorka Julia
Tomaszek - solo

- Pozostałe wyniki:
1 miejsce – kadetki formacja
„Czerwone jabłuszko”
3 miejsce - kadetki mini formacja „Piratki”
4 miejsce – formacja juniorki
„Indiańska impresja”
4 miejsce - trio juniorki Paulina Siegmund - Emilia Korczok
- Julia Cycon
4 miejsce – seniorka Emilia
Suchanek - solo
5 miejsce – juniorka Julia Cycon - solo
5 miejsce – kadetka Sandra
Suchanek – solo.
Ponadto kilkunastoosobowa
grupa Uśmiechowej - Aplauzowej i Promykowej rodziny przejęła liczne obowiązki i zadania
organizacyjne związane z przygotowaniem i przebiegiem imprezy, w której udział wzięło 35
zespołów.
(Zespół Taneczny „Uśmiech”)

Ważna informacja Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzyżanowicach dla osób opiekujących się osobami
niepełnosprawnymi
W Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie można bezpłatnie załatwić świadczenia dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi!
W ostatnim czasie na terenie gminy pojawiły się kancelarie prawne oferujące pomoc w załatwieniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. W zamian za załatwienie w/w świadczenia kancelarie te pobierają od stron bardzo duże opłaty sięgające nawet trzykrotności świadczenia pielęgnacyjnego, które obecnie
wynosi 2119 zł.
Informujemy zatem wszystkie osoby, które sprawują
opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności aby przed podpisaniem umowy z kancelarią prawną skontaktowały się z tutejszym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 32 419 63
00 w celu uzyskania informacji o możliwościach uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.
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EKO przedszkole w Krzyżanowicach
Krzyżanowice: Kwiecień
rozpoczęliśmy Dniem Ekologicznym. Dzieci z grupy Zajączki z panią Elwirą pokazały nam
przedstawienie o ekologii. Na
ten dzień rodzice razem z dziećmi przygotowali ekologiczne kostiumy (wykonane z butelek, papieru i innych niepotrzebnych
rzeczy), które zostały zaprezentowane podczas pokazu mody.
Dzień Świadomości Autyzmu - przybliżyliśmy dzieciom
poprzez pogadanki, zajęcia
i prace plastyczne.
Jak co roku Zajączek zostawił na placu zabaw oraz boisku
słodkie upominki dla wszystkich
dzieci.
22.04 – Dzień Ziemi-przedszkolaki sprzątały teren wokół
przedszkola i w najbliższej okolicy, były rozmowy, pogadanki,
quizy. Na podsumowanie tematu każde dziecko otrzymało Dyplom Przyjaciela Ziemi.
Do naszego przedszkola zaczęły uczęszczać dzieci z Ukra-

iny. Dla lepszego wzajemnego
poznania się dzieci zorganizowano Dzień Ukraiński.
W tym miesiącu założyliśmy
ogródki warzywne dla każdej
grupy. Dzieci posiały i posadziły
warzywa oraz truskawki. Teraz
obserwujemy jak rośnie i czekamy na plony.
Na koniec miesiąca wybraliśmy się na wycieczkę do RSP,,
aby zobaczyć zwierzęta, gdyż
mimo, że mieszkamy na wsi,
nie wszystkie dzieci widziały
już krowy – na żywo. Jak zawsze zostaliśmy miło przyjęci
przez pracowników RSP, a pani Gizela oprowadziła nas po
wszystkich pomieszczeniach
gospodarczych i opowiedziała o tym, na czym polega praca
przy zwierzętach. Na pożegnanie dzieci otrzymały balony oraz
różne jogurty i deserki od Firmy
Zott, za co bardzo dziękujemy.
(Przedszkole Krzyżanowice)

Występy przedszkolaków z Zabełkowa

Zabełków: Świeżo wyremontowana sala zabaw w przedszkolu w Zabełkowie było okazją
do spotkania, podczas którego
przedszkolaki wystąpiły z programem muzyczno-tanecznym.
W spotkaniu wziął udział wójt
gminy Grzegorz Utracki oraz
szefowa Rady Rodziców i dyrekcja placówki. Remont sali to
krok w kolejnym etapie modernizacji i remontu przedszkola
w Zabełkowie już w tym roku.
Prace przeprowadzone w ostatnim czasie

w miejscowym przedszkolu:
- wymiana posadzki cementowej wraz z warstwą ocieplenia 11 220,44 zł
- wymiana podłogi parkietowej w sali starszaków na wykładzinę 9 025,74 zł
- wymiana okien w sali starszaków 20 000,00 zł
- obróbka wokół nowo zamontowanych okien 5 903,49 zł
- malowanie pomieszczeń
wykonane zostało w zakresie
pracowników placówki
(lukbor)
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Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy

Krzyżanowice: 28 kwietnia, po prawie trzech latach
przerwy, powrócił do naszej
szkoły Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno – Przyrodniczy dla klas trzecich. W tym
roku wyjątkowo wzięły udział
wszystkie szkoły naszej gminy, czyli pięć placówek, a licząc
podwójne klasy, to 7 zespołów
dwuosobowych. Konkurs jest
imprezą cykliczną i odbywa się
w naszej szkole od 2011 roku
pod patronatem wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza
Utrackiego.
Celem tego konkursu jest
kształtowanie świadomości
ekologiczno – przyrodniczej
wśród dzieci, a także propagowanie obchodów związanych
z Dniem Ziemi. Ma on na celu uświadomienie uczniom, że
życie bez kontaktu z przyro-

dą jest niemożliwe. Wszystko,
co jest potrzebne człowiekowi
do życia, czerpie on ze środowiska. Z pewnością tego typu
konkurs uaktywnił w dzieciach
odpowiednie postawy proekologiczne oraz obudził uczucia
opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt.
Zanim drużyny zaczęły rywalizację, Szkolne Koło Teatralne pod przewodnictwem Magdaleny Kowalskiej wystąpiło
z przedstawieniem ekologicznym, a klasa IIa zaśpiewała
piosenkę o imieninach Ziemi.
Dziękujemy wójtowi gminy Krzyżanowice za atrakcyjne nagrody, a uczniom gratulujemy wysokich wyników. Po
zaciętej i wyrównanej walce
zwyciężył zespół z Chałupek
Hanna Fuchs i Kuba Romaszkan (opiekun Teresa Lipiec),

drugie miejsce zajęła klasa IIIa
SP Tworków Lars Gruner i Tobiasz Kolonko (opiekun Grażyna Zygar) , a trzecie drużyna
z Bieńkowic Hanna Ledniowska i Milena Stein (opiekun
Edyta Kalisz).
Zwycięskie drużyny otrzymały torby pełne nagród,
a wszyscy pozostali drobne
upominki wraz z dyplomami
za udział. Nie zapomniano również o opiekunach drużyn. Nagrody wręczył wicewójt P.Wolfgang Kroczek wraz z dyrektorem naszej szkoły panią Beatą
Drajewicz.
Serdecznie dziękujemy za
udział i zapraszamy za rok.
Organizatorki konkursu
Brygida Białuska
Gertruda Sycha
(SP Krzyżanowice)

Rodzinny festyn w przedszkolu w Bieńkowicach

Miesiąc maj i czerwiec to
szczególny czas, wiosna w pełni i trzy święta: Dzień Matki,
Dzień Dziecka i Dzień Ojca, jest
więc świetna okazja, aby wykorzystać ten wiosenny przypływ
energii i wspólnie spędzić czas
na świeżym powietrzu.
Uroczystości te obchodzone
są w każdej rodzinie, również
w tej przedszkolnej. Z okazji
„Dnia Rodziny” w Przedszkolu
w Bieńkowicach zorganizowany
został festyn. Święto było bardzo doniosłe za sprawą zaproszonych gości oraz Rodziców,
którzy pojawili się w komplecie wraz ze swoimi rodzinami.
Obchody „Dnia Rodziny” rozpoczęliśmy występami obydwu grup przedszkolnych. W pięknej majowej aurze dzieci prezentowały układy taneczne oraz wiersze
i piosenki dedykowane rodzicom. Pod opieką swych nauczycieli dzieci przedstawiły
artystyczny program, zyskując

gromkie brawa publiczności.
Po części artystycznej na
dzieci i Rodziców czekało wiele atrakcji, które miały za zadanie uprzyjemnić im ten wyjątkowy dzień. Dzieci z radością
oddawały się zabawie w zorganizowanym miejscu zabaw
gdzie korzystały z dmuchanego
zamku, dmuchanej zjeżdżalni,
z waty cukrowej. Chętnie odwiedzanym miejscem był zorganizowany punkt malowania twarzy, punkt tatuaży oraz
punkt wyplatania kolorowych
warkoczyków i punkt tworzenia baniek mydlanych. Rodzice zaś beztrosko biesiadowali przy suto zastawionych stołach zaopatrzonych w zimne
napoje, kawę, herbatę, ogrom
owoców podarowanych przez
rodziców oraz przepyszne ciasta upieczone przez mamusie.
Natomiast nasza Gabrysia pani kucharka upiekła dla wszystkich przepyszne pizzerinki.
W tak przyjemnej atmosferze

Spotkanie
ze strażakami
W dniu 05.05.2022r. nasi
przedszkolacy udali się na spotkanie ze strażakami z naszej
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bieńkowicach. Dzieci z wielkim zaciekawieniem uczestniczyły w spotkaniu na którym mogły poznać specyfikę pracy strażaków, zobaczyć w jakie stroje
przebierają się strażacy do akcji
gaśniczej, w jakie kiedy pomagają przy podtopieniach, a nawet
te, które zakładają przy usuwaniu gniazd pszczół czy szerszeni.
Dzieci dowiedziały się także, że
strażacy nie tylko gaszą pożary,
ale są również wzywani do podtopień, powalonych drzew i wypadków samochodowych. Podczas spotkania strażacy uświa-

domili dzieciom jak zachowywać
się w sytuacjach zagrożenia
oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej
pomocy. Wielką radość przedszkolakom sprawiło obejrzenie
i możliwość wejścia do nowego
wozu strażackiego. Wszystkie
dzieci mogły wypróbować swoich sił i zmierzyć się z prawdziwym wężem strażackim. Nasi
goście nie tylko z zapałem opowiadali o pracy strażaka, ale
również cierpliwie odpowiadali
na wszelkie pytania. Na zakończenie spotkania przedszkolacy
podziękowali strażakom i życzyli wytrwałości w codziennych
zmaganiach z przeciwnościami losu.

czas upłynął nam niemal błyskawicznie. Sukces i świetną
zabawę zawdzięczamy nie tylko zaangażowaniu nauczycieli,
personelu i wychowanków naszego przedszkola, ale przede
wszystkim rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim rodzicom, zaangażowanym w organizację festynu.
Podziękowania należą się
wszystkim którzy przyjęli zaproszenie i uświetnili uroczystość swoją obecnością, oraz
tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej organizacji, nie żałując sił ani czasu,
oraz środków finansowych, aby
uatrakcyjnić to spotkanie i miło
spędzić popołudnie w gronie rodziny i przyjaciół. Takie spotkania są bardzo ważne, są przykładem dobrej rodzinnej zabawy,
sprzyjają integracji środowiska
rodzinnego oraz społeczności
przedszkolnej.
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Spółka Drobny w ramach swojej działalności na rzecz zrównoważonego
budownictwa oferuje wykorzystanie materiałów bazujących na odpadach
budowlanych poprzez zbieranie odpadów, tj.: odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę
i ziemię).Sprzedaż kruszyw z recyklingu,tj.: piasek budowlany, ziemia, gruz
betonowy, mieszanki 0-31,5 oraz 0-63, tłuczeń torowy
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

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

www.drobny.org.pl
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BIURO RACHUNKOWE
Sonia Sarnacka

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

Krzyżanowickie Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy
Gminy Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice

e-mail: wiesci@krzyzanowice.pl,
tel: +48 32/4194050 wew. 131
Redaktor naczelny: Łukasz Bordo
Druk: PolskaPresse
Nakład: 4.000 egz.
Skład: Fabryka Informacji Sp. z o.o.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów oraz
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
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Grupowa praktyka dentystyczna
Lek. stom. Tomasz WIERCZEK

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

Czytanie książek jest najlepszym pomysłem na spędzanie wolnego
czasu dlatego też zapraszamy miłośników dobrej lektury po nowości
książkowe, które pojawiły się na półkach naszych bibliotek. Wśród nich
dalsze losy znanych już bohaterów, oraz nowe propozycje cenionych
pisarzy (kryminały, sensacje, thrillery oraz literatura obyczajowa...)

półki

1. Znajde cię, córeczko - Dorota Glica
Pięć minut, tak niewiele, a wystarczyło, żebym straciła wszystko: idealnie poukładane życie, szczęśliwe małżeństwo, córkę. Na bałtyckiej plaży, w środku lata, ginie dwuletnia Marysia. Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka się utopiła, chociaż jej ciało nie zostaje odnalezione… Rodzice dziecka muszą zmierzyć
się nie tylko z ogromną tragedią, najskrytszymi tajemnicami, ale i hejtem, który spada na nich ze strony internautów. Czy warto zaufać silnemu przeczuciu,
które wbrew zdrowemu rozsądkowi podpowiada, że spotkana przypadkiem trzy
lata później dziewczynka, to zaginiona córeczka? Czy można uwierzyć komuś,
kto raz już nas zawiódł?

2. Jeśli tylko Ty - Klaudia Bianek
"Jeśli tylko Ty" , pierwszy tom nowej serii "Nieobojętność" autorstwa Klaudii Bianek, to historia, która nie wydarzyła się naprawdę. I całe szczęście. To byłby potworny skandal. Agata Targosz, młoda dziennikarka pracująca w gazecie swojego
męża, dostaje ważne zlecenie. Ma napisać książkę o człowieku, którego nazwisko
nie schodzi z pierwszych stron gazet. Po warunkowym opuszczeniu aresztu Kamil
Przybora jest na językach wszystkich. Jego sprawa wciąż czeka na wyjaśnienie,
a każdy dziennikarz marzy o tym, by z nim porozmawiać i opisać jego wersję wydarzeń. Ale Kamil nie chce rozmawiać z nikim. Z nikim, oprócz Agaty. Swojej historii
nie chciał opowiedzieć nikomu innemu. Tylko jej pozwoli poznać prawdę o tym,
co przeszedł. Może z demonami przeszłości można walczyć jedynie we dwoje?

Myśl
Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil,
które zapierają dech w piersiach.

Maya Angelou

Uśmiechnij się
Dlaczego NASA robi badania na stadionie Legii Warszawa?
- Bo to jedyne miejsce bez atmosfery

Trener złości się na zawodnika: - Ile razy mam ci powtarzać, że konkurencja,
w której startujesz nazywa się trójskok. To znaczy, że odległość 17 metrów
masz pokonywać trzema skokami, a nie jednym.

- Ból w pana lewym kolanie to kwestia wieku - wyjaśnia pacjentowi lekarz.
- Ciekawe - denerwuje się pacjent - drugie kolano tak samo stare, a jednak nie boli...

Ojciec odbiera pociechę z przedszkola. Nagle zwraca sie do opiekunki:
- Proszę Pani, ale to nie jest moje dziecko!
- A co za różnica i tak Pan jutro je przyprowadzi.


3. Dwie lewe ręce - Olga Rudnicak
Matylda ma dość pracy u Salomei Gwint. Odchodzi z agencji i rozpoczyna działalność na własny rachunek. Pierwsze zlecenie wydaje się proste. Ma odnaleźć
eksmęża klientki. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że jej klientką została Salomea Gwint. Matylda jest pewna, że sprawa ma drugie dno, nie
przypuszcza jednak, że była szefowa wepchnie ją pod rozpędzony pociąg. Ale,
jak od dawna wiadomo, pieniądze nie śmierdzą… Kolejna opowieść o losach
eksbibliotekarki, obecnie przyciągającej wszelkie komplikacje prywatnej detektyw Matyldy Dominiczak.

4. Be My Ever - Julia Biel
Everlee ucieka na drugą stronę Ameryki po tym, jak straciła wszystko, a lokalna społeczność sama postanowiła ją osądzić. Usiłuje znaleźć zapomnienie
w beztroskim życiu studenckim. To przecież nie może być trudne, prawda? Pech
chce, że na celownik bierze ją niezwykle przystojny i utalentowany sportowiec
Maverick. Dlaczego postanowił wydrzeć jej wszystkie głęboko pogrzebane tajemnice? A może los szykuje dla Everlee coś dobrego? Jest tylko jedno ale…
To, że ona postanowiła zapomnieć o bolesnej przeszłości, wcale nie oznacza,
że przeszłość zapomniała o niej…

Stara wdowa i wdowiec spotykają się od pięciu lat. Facet w końcu zdecydował się
jej oświadczyć. Szybko odpowiedziała: "Tak". Następnego ranka facet się budzi, ale
nie pamięta, co odpowiedziała.Zastanawia się: - Była uszczęśliwiona? Chyba tak.
Nie. Wyśmiała mnie. Po godzinie daremnych prób przypomnienia sobie, jak to było,
dzwoni do niej. Zawstydzony przyznaje, że nie pamięta jej odpowiedzi na propozycję
małżeństwa. - Och - odpowiedziała - Tak się cieszę, że dzwonisz. Pamiętałam, że
powiedziałam "tak", ale zapomniałam komu...

Do sklepu zoologicznego wchodzi Marian: - Dzień dobry - poproszę z pięć myszy,
dwadzieścia karaluchów, garść moli i ze czterdzieści pluskiew.
- To na jakieś doświadczenia?
- Nie, po prostu wyprowadzam się z wynajmowanego pokoju, a właścicielka chce, bym
zostawił w takim stanie, w jakim go zastałem!

5. Uzdrowicielka - Agnieszka Krawczyk
Pełna uczuć i emocji opowieść o ludziach, którzy noszą w sobie tajemnice, ukryte
tęsknoty i czasem bolesne zadry. Wciąż jednak wierzą, że poszukując ukojenia,
mogą trafić na kogoś, kto uzdrowi, pomoże zrozumieć samych siebie, symbolicznie wyleczy. A najlepszym kluczem do szczęścia jest wrażliwe serce, któremu warto zaufać.

6. As pik - Faridah Àbíké-Íyímídé
As pik to głośny debiut Faridah Àbíké-Íyímídé, w którym dwoje bohaterów, Devon
i Chiamaka, walczy z anonimowym hejterem. Ekscytująca rozgrywka, zaskakujące zwroty akcji i społecznie ważkie tematy tworzą w tej książce wybuchową mieszankę. Mówi się, że As pik to połączenie Uciekaj! i serialu Plotkara.

7. Pucio na wsi - Marta Galewska-Kustra,
Joanna Kłos
Siódma część przygód Pucia może służyć zarówno dzieciom młodszym, jak
i starszym przedszkolakom. Jej celem jest sprawdzanie i rozwijanie umiejętności rozumienia mowy, wzbogacenie słownika dziecka o nazwy nowych obiektów
i czynności oraz rozwinięcie umiejętności opowiadania.
Powyższe opisy pochodzą od wydawcy.

Liczba miesiąca
13 500 000,00 zł
Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład pozyskana przez Gminę
Krzyżanowice na rewitalizację i przebudowę basenu w Tworkowie

