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Zadania współfinansowane ze środków budżetu  
Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu  
dla Turystyki w 2021 roku

Modernizacja infrastruktury około turystycznej w liczbach
 

L.p. Nazwa zadania Całkowita wartość zadania Kwota dofinan-
sowania

1. Modernizacja placu zabaw 
w m. Piaseczno

23 868,40 zł 23 584,75 zł

2. Modernizacja placu zabaw 
w m. Lgota Murowana

20 264,50  zł 20 041,68 zł

3. Modernizacja placu zabaw 
w m. Dzibice

32 724,40  zł 32 433,42 zł

4. Modernizacja placu zabaw w m. Sie-
mięrzyce

16 128,50 zł 15 342,16 zł

5. Modernizacja infrastruktury około-
turystycznej placu zabaw na tere-
nie rekreacyjnym przy amfiteatrze  
i basenie w Kroczycach

60 839,30 zł 60 666,93 zł

6. Wymiana obiektów małej architek-
tury w kroczyckim centrum, czyli 
"Kroczyckich Krupówkach"

22 005,60 zł 17 613,96 zł

Będzie, Będzie zaBaWa…  
na odnoWionych 
placach zaBaW!

Zabawa na placu zabaw to połą-
czenie dużej ilości ruchu, świeże-
go powietrza i niezapomnianych 

chwil dla dziecka. Dlatego z myślą o naj-
młodszych mieszkańcach i  gościach 
naszej gminy zostały złożone wnioski 
o  dofinansowanie modernizacji placów 
zabaw! Jak informowaliśmy w ostatnim 
wydaniu “Wieści z  Kroczyc i  okolicy” 
Gmina Kroczyce otrzymała dofinanso-
wanie w  łącznej wysokości 169 682,90 
zł z  projektu „Śląskie. Łączy nas tury-
styka”- dotacje dla gmin, realizowanego 
w  ramach VI Filaru Śląskiego Pakietu 
dla Turystyki Województwa Śląskiego. 

Dotacje dla gmin w ramach Śląskiego Pa-
kietu dla Turystyki to pomoc finansowa 
mająca stanowić element rekompensaty 
dla gmin za utracone dochody budże-
towe w  związku z  pandemią COVID-19. 
Dofinansowane zostały zadania własne 
związane ze wsparciem i  rozwojem tu-
rystyki, polegające na rozwoju walorów 
turystycznych, propagowaniu aktywnych 
i bezpiecznych form wypoczynku, wspie-
raniu poprawy standardu infrastruktury 
turystycznej, bezpieczeństwa na szlakach 
i trasach turystycznych i realizacji innych 
zadań własnych związanych ze wsparciem 
i rozwojem turystyki na terenie gminy.

Działania w ramach „Pakietu dla turysty-
ki” mają na celu wzrost konkurencyjności 
regionu, przez wsparcie funkcjonowania 
branży turystycznej gmin, które poniosły 
straty w  branży turystycznej na skutek 
pandemii.
Obecnie zostały już podpisane, umo-
wy o  dofinansowanie sześciu projektów 
z  Gminy Kroczyce. Dzięki pozyskanym 
środkom zmodernizowana zostanie in-
frastruktura okołoturystyczna aż w  sze-
ściu lokalizacjach! 
Z  myślą o  wszystkich dzieciach moder-
nizowane są obecne place zabaw w Kro-
czycach, Piasecznie, Lgocie Murowanej, 
Dzibicach i  Siemięrzycach, aby dostar-
czyć jeszcze więcej radości i uśmiechów. 
Dzieci muszą mieć bezpieczne i  odpo-
wiednie miejsce do zabaw, dlatego wy-
mianie podlega wiele urządzeń zabawo-
wych. W trosce o  ład i porządek pojawią 
się nowe ławki i kosze na śmieci na pla-
cach zabaw oraz na terenie amfiteatru 
i na „Kroczyckich Krupówkach”.
Niech odnowiona infrastruktura cie-
szy nie tylko naszych milusińskich, ale 
i wpływa na atrakcyjność turystyczną na-
szej gminy!
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Nazwa zadania: Wartość robót 
budowlanych  
w PLN

Źródło dofinansowania z UE/ 
wartość w PLN

Środki z WFO-
ŚiGW
w PLN

Długość 
kanalizacji 
(km)

Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sani-
tarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowi-
cach - (etap I) 

9 885 000,72 (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 2014-2020)
6 567 933,27

271 500,00 8,7

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce 
- (etap II)

6 479 966,77 (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 2014-2020)
4 264 989,30*

612 884,35* 5,45

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce 
– (etap III i IV)

14 307 975,02 (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 2014-2020)
9 721 526,55

1 476 296,99 11,7

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice 3 945 203,34 Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Województwa Śląskiego 
2014 - 2020
1 958 997,00

1 040 752,74 5,6

Łącznie 34 618 145,85 22 513 446,12 3 401 434,08 31,45

 
*obecnie w ramach RPO WSL trwa procedura zwiększająca poziom dofinansowania z 3 097 499,16 zł na 4 264 989,30 zł dlatego 

procedowana jest także zmiana umowy pożyczki zmniejszająca jej wysokość z 1 562 200 zł na 612 884,35 zł

BudoWa czterech etapÓW 
KanalizacJi zaKoŃczona!

Wreszcie, po wielu latach wytężonej pracy, wszystkie 
etapy budowy kanalizacji sanitarnej zostały zakoń-
czone. Dzięki inwestycji gmina może pochwalić się 

kolejnymi ponad 30 kilometrami kanalizacji. Biorąc pod uwagę 
sieć kanalizacyjną Przyłubsko – Siamoszyce - Szypowice, na 
terenie całej gminy mamy już łącznie około 45 km kanalizacji 
sanitarnej, tłocznej oraz ciśnieniowej. 
W wakacje zakończyła się realizacja zadania pn.: „Budowa kana-
lizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”. Długość 
kanalizacji sanitarnej wykonanej w  ramach tego etapu wynosi 
łącznie 5  450, 00 mb. Roboty wykonywane były przez P.U.H.P 
„INST-GAZ” M. Kasztelan, J.  Nawracała, S. Jałowiecki Spółka 
Jawna w okresie od 18.03.2020 r. do 30.07.2021 r. Zakończenie 
tego etapu budowy sieci kanalizacyjnej to zwieńczenie wielolet-
niej pracy przy największej gminnej inwestycji, które trwały od 
2017 r. 
Potrzeba budowy kanalizacji sanitarnej była ogromna, dlatego to 
wielki sukces, że w  ciągu ostatnich kilku lat udało się wybudo-
wać łącznie ponad 30 km kanalizacji i  pozyskać ponad 22 mln 
dofinansowania na ten cel. Jednak problem regulacji gospodarki 

wodno – ściekowej w gminie i skanalizowanie pozostałych miej-
scowości nadal pozostaje priorytetem.
Starając się dbać o środowisko oraz o mieszkańców gminy, nie 
kończymy inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na 
tym etapie, bowiem zgodnie z założeniem w przyszłym roku zo-
stanie rozbudowana oczyszczalni ścieków w Kostkowicach, dzię-
ki czemu możliwe będzie dalsze kanalizowanie gminy Kroczyce. 
Dostęp do kanalizacji sanitarnej posiada obecnie ponad 50 % go-
spodarstw domowych zlokalizowanych w  Gminie Kroczyce! Do 
czasu budowy nowej oczyszczalni i kanalizacji tylko 11% miesz-
kańców gminy korzystało ze zbiorowego oczyszczania ścieków 
w Siamoszycach (źródło: GUS 2014). 
Poprzez tworzenie dostępu do podstawowej infrastruktury ko-
munalnej poprawia się standard życia lokalnej społeczności 
i  atrakcyjność inwestycyjna naszej gminy, a  przede wszystkim 
niweluje się różnice między miastem, a wsią. 
Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno – ścieko-
wej realizowane z udziałem funduszy strukturalnych (RPO 
WSL 2014-2020) oraz (EFRROW)
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Gmina Kroczyce otrzymała dofi-
nansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych o warto-

ści 1 962 000,00 zł ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w  Kostkowicach. 
Zadanie realizowane jest w formule „za-
projektuj i wybuduj”.
Zanim uruchomiono procedury przetar-
gowe konieczne było opracowanie Pro-
gramu Funkcjonalno – Użytkowego, który 
nakreślił planowany zakres rozbudowy. 
Kiedy już można było wszcząć odpowied-
nie procedury przetargowe nie obyło się 
bez niespodzianek. Pierwsze postępowa-
nie o  udzielenie zamówienia publicznego 
zostało unieważnione z uwagi na brak wy-
starczających środków w  budżecie gminy 
na sfinansowanie zamówienia. Niestety 
wpłynęła tylko jedna oferta na zaprojek-
towanie i  wykonanie robót budowlanych 
związanych z rozbudową oczyszczalni. Jej 
cena znacznie przekraczała możliwości 
finansowe gminy, dlatego też zadecydo-
wano o unieważnieniu postępowania i po-
nownie ogłoszono przetarg. W drugim po-
stępowaniu wpłynęło już znacznie więcej 
ofert, a i ceny ofertowe okazały się bardziej 
konkurencyjne niż w  pierwszym postępo-
waniu. Po zakończonej procedurze zawar-
to umowę na zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych z  Przedsiębiorstwem 
Usługowo - Produkcyjno - Handlowym 
"OTECH" Sp. z o.o. z Gorlic na kwotę 2 666 
025,00 zł brutto. Zgodnie z  umową koń-
cem przyszłego roku powinna zakończyć 
się rozbudowa oczyszczalni, która zapewni 
zwiększenie przepustowości oczyszczal-
ni z  Qdśr=400m3/d do Qdśr=600m3/d 
i umożliwi przyłączenie większej liczby go-
spodarstw do sieci kanalizacyjnej. 
Stale rośnie liczba osób korzystających 
z  kanalizacji sanitarnej. Gmina aplikuje 
o środki zewnętrzne, dzięki którym moż-
liwe będzie skanalizowanie innych miej-
scowości w  Gminie Kroczyce, dlatego 
rozbudowa oczyszczalni jest aktualnie 
zadaniem priorytetowym.
Rozbudowa infrastruktury sprzyjającej 
oczyszczalni ścieków komunalnych bez-
pośrednio przyczyni się do poprawy sta-

nu środowiska naturalnego. Nadrzędnym 
celem jest poprawa stanu środowiska na-
turalnego oraz rozwój cywilizacyjny bez 
szkodliwych oddziaływań na środowisko, 
wyrażony poprzez rozbudowę i eksploata-
cję systemów gromadzenia, przesyłania 
i oczyszczania ścieków w gminie Kroczyce.

oczySzczalnia ŚcieKÓW W KoStKoWicach 
zoStanie rozBudoWana 
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„Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za 
to, co oswoiłeś”

Gdyby tylko ludzie wzięli sobie te słowa 
Antoniego de Saint-Exupéry do serca nie 
byłoby problemu bezdomności zwierząt.

Zajmując się kwestią zwierząt domo-
wych, na samym początku mała garść 
informacji statystycznych. Na podsta-
wie danych z Raportu FEDIAF1 wiadomo, 
że w  Europie stale rośnie liczba gospo-
darstw domowych, gdzie zwierzę staje 
się częścią rodziny. Ile zwierząt domo-
wych żyje w Europie? Liczba ta jest im-
ponująca, ponieważ z danych na rok 2019 
r. wynika, że 85 mln. Zalicza się do nich 
głównie psy, koty, zwierzęta futerkowe, 
ptaki, rybki oraz gady. Z tych 85 mln, aż 
17 mln z  nich mieszka w  Polsce. Człon-
kiem prawie połowy gospodarstw do-
mowych w Polsce jest co najmniej jedno 
zwierzę domowe. Powyższy raport wska-
zuje na trend, że Europejczycy w  tym 
oczywiście Polacy kochają zwierzęta 
i  coraz częściej uważają ich za członka 
rodziny.  Z 17 mln zwierzątek domowych 
żyjących w  Polsce w  2019 r. 6,8 mln to 
koty, a ponad 7,8 mln to psy. Statystyki 
to tylko liczby, jednak za każdą tą liczbą 
stoją żyjące istoty. Nazywane często: to-
warzyszami życia, milusińskimi, członka-
mi rodziny. Każdy Reksio, Kiciuś, Filemon 
czy Dino to czujący osobnik. Dający dużo 

1  Źródło: https://fediaf.org/who-we-are/european-
-statistics.html  

miłości, ale również też tej miłości wyma-
gający. Posiadanie zwierzęcia to nie tyl-
ko przysłowiowe „cód, miód” to przede 
wszystkim odpowiedzialność ich właści-
cieli. Instytucje takie jak Schroniska dla 
Zwierząt mają bardzo dużo pracy i są na 
pewno potrzebne. To dzięki nim, kiedy 
nasz zwierzak np. zgubi się przez naszą 
nieuwagę może zostać tam przewieziony. 
Jednak liczba psów czy kotów, umiesz-
czonych w schroniskach, która wraca do 
właścicieli jest bardzo mała. To bardzo 
przykre, ponieważ każdy z  bezdomnych 
milusińskich w większości miał swój dom, 
gdzie powinien być szanowany i  godnie 
traktowany. Niestety nie zawsze tak jest.

Każdego roku borykamy się z  nad 
populacją zwierząt domowych co jest 
wynikiem słabej edukacji społeczeństwa, 
porzucaniem zwierząt bez żadnych kon-
sekwencji i  niekontrolowanego rozmna-
żania.  Biorąc pod uwagę fakt, iż człowiek 
powinien szanować prawo do opieki oraz 
ochrony zwierząt Urząd Gminy Kroczyce 
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie 
zwierząt z  dnia 21 sierpnia 1997 roku, 
wypełniając obowiązek zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom, w  dro-
dze uchwały przyjął “Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt”.

Celem programu jest zapewnienie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i  ograniczenie ich populacji na terenie 
gminy. Program obejmuje zapewnie-

nie bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie, odławia-
nie bezdomnych zwierząt, obligatoryj-
ną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w schroniskach, poszukiwanie właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt, zapewnie-
nie miejsca dla zwierząt gospodarskich 
w  gospodarstwie rolnym, zapewnie-
nie całodobowej opieki weterynaryj-
nej w  przypadkach zdarzeń drogowych 
z  udziałem zwierząt. Należy zaznaczyć, 
że zwierzętami bezdomnymi nie są zwie-
rzęta wolno żyjące, gdyż w  kontekście 
ustawy o ochronie zwierząt “to zwierzęta 
domowe lub gospodarskie, które ucie-
kły, zabłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka, a  nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką trwale dotąd pozosta-
wały”. W  związku z  powyższym błędem 
jest określanie kotów wolno żyjących 
„bezdomnymi”, ponieważ zwierzęta wol-
no żyjące (dzikie) „to zwierzęta nieudo-
mowione, żyjące w warunkach, niezależ-
nych od człowieka”. 

Faktem jest, że na terenie Gminy Kro-
czyce bytują wolno żyjące koty, które są 
dzikie i  nieoswojone. Żyją one w  kociej 
populacji bytującej w  opuszczonych bu-
dynkach i piwnicach co nie czyni ich zwie-
rzętami bezdomnymi. Zwierzęta wolno 
żyjące stanowią ważny element ekosyste-
mu, dlatego powinny być otoczone ochro-
ną, a  w  przypadku cierpienia objęte wła-

proGram opieKi nad zWierzętami 
Bezdomnymi oraz zapoBieGania  
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 
TERENIE GMINY KROCZYCE
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Gmina Kroczyce złożyła 3 wnioski o dofinansowanie w ra-
mach programu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strate-
gicznych. Jak czytamy na stronie internetowej polskilad.

pis.org.pl, "POLSKI ŁAD to nasz plan na czas po pandemii, w którym 
przedstawione zostały propozycje dotyczące wielu dziedzin życia 
społecznego i gospodarczego. Plan, który przewiduje działania i in-
westycje m.in. w zdrowie, rodzinę czy energetykę. To nasza odpo-
wiedź na rzeczywistość postcovidową".
Na jakie zadania Gmina Kroczyce złożyła wnioski? Otóż postawi-
liśmy na inwestycje w drogi i rozbudowę sieci wodno – kanaliza-
cyjnej. Wnioskowano o dofinansowanie na następujące zadania:
• Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce 

oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infra-
strukturą towarzyszącą – wnioskowana kwota dofinanso-
wania to: 5.000.000,00 zł. Jeśli projekt otrzyma dofinanso-
wanie możliwa będzie budowa wodociągu o dł. 0,4 km w m. 
Pradła oraz przebudowa dróg w m. Pradła, Siamoszyce oraz 
Przyłubsko o łącznej dł. 5,05 km.

• ✔Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchowice i m. 
Pradła (ul. Leśna i Batalionów Chłopskich) - wnioskowana 
kwota dofinansowania to: 14.725.000,00 zł.

• W ramach zadania zaplanowano wykonanie ponad 10 km ka-

nalizacji sanitarnej oraz odtworzenie dróg po wykonalnych 
robotach kanalizacyjnych w m. Gołuchowice i m. Pradła na 
ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Leśnej. 

• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągo-
wej oraz poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej 
- wnioskowana kwota dofinansowania to: 18.810.000,00 zł.

ściwą opieką. Podkreślamy, że nie powinno 
się zabierać kociąt od kocicy wolnożyjącej, 
kiedy je jeszcze karmi. Takie zdarzenie 
miało niestety miejsce w ostatnim czasie. 
Późniejsze poszukiwanie kotki zastępczej 
do wykarmienia ich było bardzo trudnym 
zadaniem. Kocięta zostały siłą zabrane od 
matki. Kotom wolnożyjącym trzeba po-
magać np. poprzez dokarmianie ich oraz 
zapewnienie im opieki weterynaryjnej, 
jeśli są chore. Urząd starając się sprostać 
zadaniom nałożonym ustawą o  ochronie 
zwierząt zakupuje i  wydaje karmę oraz 
sprawuje opiekę nad zwierzętami wolno 
żyjącymi zgodnie z przyjętym Programem 
opieki nad zwierzętami. 

Koordynatorem Programu jest Wójt 
Gminy Kroczyce, za pośrednictwem Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej, Przestrzen-
nej i Ochrony Środowiska, który w zakre-
sie działań podejmowanych w  ramach 

Programu współpracuje ze Schroniskiem 
dla bezdomnych zwierząt w  Zawierciu, 
Gabinetem Weterynaryjnym Pana Rado-
sława Trepki, Fundacją Ostoja dla Zwie-
rząt w Siamoszycach oraz organizacjami 
społecznymi, stowarzyszeniami, funda-
cjami, opiekunami zwierząt i  wolontariu-
szami. Odbiorem padłych zwierząt z  te-
renu Gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo 
“Jasta” z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-
skim.  W  przypadkach zdarzeń losowych 
z udziałem zwierząt leśnych oraz dzikich, 
pomocy udziela Leśne Pogotowie z  sie-
dzibą w Mikołowie.

Wiemy, że temat opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami może budzić różne 
opinie i  oczekiwania. Staramy się przyj-
mować i  analizować sugestię dotyczą-
ce zapisów programu i  móc ulepszać go 
w  przyszłości, aby działać na korzyść 
zwierząt.

Pamiętajmy, że zwierzę to nie plu-
szowa zabawka, którą można tylko przy-
tulać i  głaskać kiedy się chce. To przede 
wszystkim ogromna odpowiedzialność. 
To od nas- właścicieli zależy ich los.  Jeśli 
zastanawiasz się właśnie nad powiększe-
niem swojej rodziny w  czworonoga i  do-
brze to przemyślałeś, to zachęcamy do 
adopcji “bezdomniaków” ze schroniska 
w Zawierciu, które znajduje się w Zawier-
ciu, przy ul. Podmiejskiej 51b.  Wejdź na ich 
stronę schroniskozawiercie.com i  zobacz 
ile psiaków i kotów poszukuje nowych do-
mów. Możesz też skontaktować się z pla-
cówką pod numerem telefonu 730505255 
lub 515131350, aby dowiedzieć się więcej 
o procedurze adopcyjnej. 

Wszystkie zdjęcia psów i kotów po-
chodzą ze strony  

schroniskozawiercie.com 

polSKi Ład  
– SzanSĄ na inWeStycJe!



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 3/2021 | Październik 2021 7

Planowane zadanie obejmuje skanalizowa-
nie ulic w miejscowości Kroczyce, które po-
zostają poza aglomeracją i na chwilę obecną 
nie są skanalizowane. Ponadto przewiduje 
się wykonanie sieci wodociągowej z przyłą-
czami o  długości 1,9 km, przebudowę i  od-
tworzenie nawierzchni drogowej o  długości 
5,4 km, budowę chodnika o długości 1,7 km, 
wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego 
tj. lamp sodowych na LED (269 szt.) oraz do-
budowę oświetlenia ulicznego LED 270 szt.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki prze-
prowadzonego naboru i liczymy na dofinan-
sowanie naszych projektów!

Założenia Polskiego Ładu opierają się na 5 
fundamentach:
• Niższe podatki: przewidywane są korzy-

ści wynikające ze zmian podatkowych 
dla 18 mln Polaków, w tym podniesienie 
kwoty wolnej do 30 tys. zł dla każdego.

• Więcej na zdrowie: 7% PKB na zdrowie, 
Profilaktyka „40+”, zniesienie limitów 
u specjalistów są to rozwiązania przewi-
dujące znaczące usprawnienie działania 
służby zdrowia.

• Własne cztery kąty: to m.in. zniesienie 
formalności przy budowie domu do 70 
m2; „Mieszkanie bez wkładu własnego”

• Wyższa emerytura: brak podatku PIT 
dla emerytów i rencistów, którzy pobie-
rają świadczenie w wysokości do 2,5 tys. 
zł brutto.

• 500 tyś nowych miejsc pracy: stwo-
rzenie dodatkowych miejsc pracy dzię-
ki inwestycjom, m.in. w  infrastrukturę, 
transport, usługi publiczne czy cyfryza-
cję; dotacje dla gmin i powiatów na cele 
inwestycyjne.

Na realizację wszystkich projektów w  ra-
mach Polskiego Ładu planuje się przezna-
czyć 72,4 mld zł rocznie* , a do 2030 roku** 
łącznie 651 mld zł.
*Tyle wyniesie średni roczny koszt projek-
tów (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji 
prywatnych)
**Tyle wyniesie maksymalny koszt projek-
tów do 2030 r. (przy uwzględnieniu wzrostu 
inwestycji prywatnych).

Informację pochodzą ze strony:  
https://www.gov.pl/web/polski-lad 
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Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Woje-
wództwa Śląskiego z Funduszu Gruntów Rolnych na rok 
2021 w Gminie zostanie przebudowana kolejna droga! 

W dniu 13 lipca br. w Szczekocinach Pani Marszałek Beata Bia-
łowąs oraz Pani Jadwiga Baczyńska - radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego wraz z  Wicemarszałkiem Dariuszem Starzyckim prze-
kazali umowy na budowę i  modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych oraz zakup sprzętu komputerowego potrzebnego 
do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych na 
łączną kwotę ponad 4 mln zł. 

Gmina Kroczyce pozyskała aż 374 000,00 zł dofinansowania!
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już pod koniec li-

stopada br. mieszkańcy Dobrogoszczyc będą mogli cieszyć się 
nową, komfortową drogą. Przebudowana zostanie droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości 
Dobrogoszczyce na odcinku o długości ok. 1 496,0mb. Wykonaw-
cą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Han-
dlowo - Drogowe „URBIT” Bogusław Bugaj z Lgoty Murowanej,  
a wartość robót , które należy wykonać wynosi 640 746,41 zł 
brutto. W ramach przebudowy drogi zostanie wzmocniona kon-
strukcja drogi i wykonana nowa nawierzchnia. 

Modernizacja dróg i inwestycje drogowe stanowią ostatnio 
priorytet dla poprawy warunków życia i funkcjonowania wszyst-
kich mieszkańców. 

dzięKi doFinanSoWaniu 
Będzie noWa droGa 

W doBroGoSzczyach!

Gmina Kroczyce wnioskowała w 2020 r. w ramach programu 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie 
zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Biała Błotna” w 
wysokości 1,5 mln złotych. Udało się w tym roku pozyskać poło-
wę środków na to zadanie, tj. 750 tys złotych. Niestety połowa 
potrzebnej kwoty nie wystarczy na pokrycie kosztów przebu-
dowy dróg. Z uwagi na brak funduszy własnych, które można by 
przeznaczyć na ten cel, gmina 26 sierpnia 2021 r. złożyła drugi 
wniosek o dofinansowanie tego zadania, tym razem w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Trwa procedura 
oceny wniosku.

Droga objęta zadaniem bezpośrednio łączy się z drogą 
gminną nr 705039 S na terenie Gminy Irządze, co ma wpływ 
na ponadlokalny charakter zadania. Ulepszenie istniejącego 
odcinka drogi przyczyni się do poprawy komunikacji pomiędzy 
gminami Kroczyce i Irządze. Ponadto drogi objęte wnioskiem 
łączą się bezpośrednio z drogą wojewódzką oznaczoną nr 
DW794 i dalej pośrednio z drogą krajową DK78.

Czekamy z niecierpliwością na pozytywne rozpatrzenie 
wniosku i nowe drogi w Białej Błotnej!

JaKi Będzie FinaŁ StaraŃ  
o droGi W BiaŁeJ BŁotneJ?



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 3/2021 | Październik 2021 9

W Gminie Kroczyce na bieżąco podejmowane są działa-
nia ku polepszeniu infrastruktury drogowej. W 2020 r. 
Gmina podjęła decyzję o przebudowie drogi na ul.Fry-

szerka w Pradłach. W myśl za tym złożono wniosek w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie: Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg). Zadanie zostało pozytywnie ocenione, ale zna-
lazło się na liście rezerwowej. Korzystne ceny ofertowe były 
kluczowym argumentem za tym, aby nie unieważniać postę-
powania i realizować zamówienie, ze środków własnych, gdyż 
jak pokazało życie, wzrost cen i materiałów na rynku znacząco 
odbił się na kolejnych przetargach. Zatem przeznaczono środki 
z budżetu własnego na nową drogę. 

Przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej nr 674004S na 
ul. Kościuszki oraz odcinek drogi dojazdowej do ul.Fryszerka wraz 
z ul. Fryszerka w Pradłach –  łącznie ok. 1575 mb dróg.

Umowa z  Wykonawcą została zawarta w  dniu 30 czerwca 
2021  r., a termin realizacji zadania przypada na koniec listopada 
br. Wykonawcą zadania został Zakład Budowlano – Drogowym 
„DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, który zrealizuje zamówie-
nie za kwotę 892 801,65 zł brutto.

Gmina działa z  myślą o  poprawie bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego! Im lepsza i  bardziej dostępna infrastruk-
tura drogowa, tym bezspornie większa jest szansa sprawniejszego 
i bezpiecznego przejazdu do miejsca przeznaczenia. Infrastruktura 
drogowa pozytywnie oddziałuje na dany obszar, polepszając jego 

FrySzerKa W pradŁach  
ZYSKA NOWE OBLICZE!

Od 27 sierpnia 2021 roku zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy 
Kroczyce ulice w miejscowość Lgota Murowana posiadają swo-
je nazwy. Obowiązuje też nowa numeracja domów, która jest 
przyporządkowana do poszczególnych nazw ulic. Konsultacje 
z  mieszkańcami pozwoliły ustalić propozycje nazw ulic, które 
zostały zaakceptowane przez Radę Gminy. Nowo nadane adresy 
pomogą wszystkim łatwiej dotrzeć do celu i  wzmocnić bezpie-
czeństwo mieszkańców. Zgodnie z  Uchwałą miejscowość Lgo-
ta Murowana zyskała takie ulice jak: Kalinowa, Dworska, Leśna, 
Słoneczna, Spacerowa oraz Widokowa. Wszystkie osoby zamel-
dowane otrzymały zawiadomienia o  nowo nadanych adresach. 
Właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali zawiadomienia 
o nowo nadanym adresie proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu 
Gminy Kroczyce. Każda osoba została również przemeldowana 
z urzędu, jednak na mieszkańcach spoczywa obowiązek poinfor-
mowania innych instytucji oraz dokonanie właściwych zmian. 
Formalności dla mieszkańców: 
1. Wymiana prawa jazdy w Starostwie Powiatowym. 
2. Wymiana dowodu rejestracyjnego w Starostwie Powiatowym.

Gdzie JeSt ta ulica, Gdzie 
JeSt ten dom? 
W LGOCIE MUROWANEJ 
NADANO NAZWY ULIC

3. Wymiana tabliczki z nu-
merem porządkowym na 
budynku lub ogrodzeniu. 

4. Zaktualizowanie nowych 
adresów w:  

a. zakładzie energetycznym,
b. Urzędzie Skarbowym  
w Zawierciu, 
c. Starostwie Powiatowym  
w Zawierciu (Ewidencja grun-
tów i budynków), 
d. Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych, 
e. Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, 
f. Narodowym Funduszu Zdrowia. 
g. bankach, 
h. CEIDG – działalność gospodarcza 
i. miejscach pracy 
j. szkołach, uczelniach 
k. nnych podmiotach – indywidualnie.

Urząd Gminy Kroczyce podjął współpracę z firmą UTAL Sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczącą wykonania oraz montażu 
tablic z nazwami ulic w miejscowości Lgota Murowana. 

dostępność, a dzięki temu korzystnie kształtuje długoterminową 
gospodarkę rejonu. Z  niecierpliwością czekamy na zakończenie 
robót, aby mieszkańcy Pradeł i  inni użytkownicy tej drogi mogli 
cieszyć się zdecydowanie większym komfortem podróżowania!
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Sesja Rady Gminy to ważne zebranie, organizowane nie 
rzadziej niż raz na kwartał, na którym omawiane są dzia-
łania gminy, podejmowane są uchwały, a mieszkańcy 

mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia i mają realną możliwość 
zabrania głosu. Sesje Rady są jawne i dostępne dla wszystkich 
obywateli. Łączy się z tym powinność zapewnienia przez gminę 
środków lokalowych i technicznych, umożliwiających dostęp 
do tych posiedzeń wszystkim zainteresowanym. 

W dniu 12 sierpnia 2021 r. po długim okresie spowodowanym 
pandemią SARS-CoV-2 po raz pierwszy w trybie stacjonarnym 
odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Kroczyce w nowej sali wielo-
funkcyjnej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach 
przy ul. Kościuszki 29. Wcześniejsze sesje przed pandemią od-
bywały się w budynku Domu Kultury. Nowa sala ma piękne, prze-
stronne wnętrze oraz większą powierzchnię użytkową. Nowa 
sala jest w stanie pomieścić więcej osób, dlatego obiekt ten służy 
nie tylko radnym, którzy obradują tam raz w miesiącu, ale także 
mieszkańcom  i grupom artystycznym. Sala udostępniana jest 
również na lokalne uroczystości organizowane na terenie gminy 
m.in.  nowej sali odbyło się tegoroczne rozdanie stypendiów Wój-
ta Gminy Kroczyce. 

Dodatkowym atutem sali jest jej położenie przy DK 78 oraz 
dostępność miejsc parkingowych. Lepsza komunikacja, dostęp-
ność, gustowne i przestronne wnętrze – tak można podsumować 
nową salę wielofunkcyjną przy ul. Kościuszki 29. 

Sala w budynku byłej szkoły została wyremontowana dzięki 
złożonemu wnioskowi do Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” 
z siedzibą w Siamoszycach, przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kultury „Krocz Art”, którego przedstawicielem jest Pani Anita 
Maszczyk. Stowarzyszenie pozyskało grant o wysokości ponad 
40 tys. złotych na zadanie pn.: „Przygotowanie Sali do prowadze-
nia zajęć/warsztatów lokalnych grup artystycznych”. Jesteśmy 
wdzięczni i cieszymy się z osiągniętego przez kroczyckie stowa-
rzyszenie sukcesu! 

XXiX StacJonarna 
SeSJa rady Gminy 

Kroczyce  
W NOWEJ SALI 

KONFERENCYJNEJ

Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddycha-
my tym samym powietrzem. Każdemu zależy na tym, 
aby było ono czyste i spełniało określone normy. Jest 

to kwestia, która w trosce o dobro społeczne, jednoczy nas po-
nad podziałami.

 
W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska w  Katowicach, mieszkańcy naszej Gminy mogą ubie-
gać się o dofinansowanie w ramach programu pt. „CZYSTE PO-
WIETRZE”. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadze-

nie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budyn-
ku.   Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych 
w  budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z  wyod-

proGram czySte 
poWietrze
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Ogólnopolska kampania społeczna prowadzona przez Mię-
dzywojewódzki Cech Kominiarzy, której celem jest, aby z roku 
na rok z  powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadba-
nymi i  oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają 
z  zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swo-
im przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne  
i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowla-
nych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowla-
ne oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących 
przewodów kominowych i wentylacji.
Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest nie-
sprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalino-
wych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewo-
dów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (w 
tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz często niedosto-
sowania istniejącego systemu wentylacji do stopnia szczelno-
ści stosowanych okien i drzwi (szczególnie po wymianie okien 
i drzwi ze starych na nowe).Może to prowadzić do niedrożności 

przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska cią-
gu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydo-
stawać się przewodem kominowym na zewnątrz – cofa się do 
pomieszczenia. Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz 
właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowa-
dzenia kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku. 
Zaprzyjaźnij się z kominiarzem, może uratować ci życie!

rębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę 
na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkal-
nego, a  budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony 
do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę 
przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane 
z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od 
wysokości miesięcznego dochodu na osobę w  gospodarstwie 
domowym wnioskodawcy, a  zakres prac objęty dofinansowy-
waniem od wieku budynku. Inwestycje dofinansowane z progra-
mu „Czyste powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią 
cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połą-
czone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na 
ogrzewanie nawet o 40%.

1 września 2021 roku w  ramach Gminnego Punktu Kon-
sultacyjno-Informacyjnego odbyło się spotkania z  miesz-

kańcami, którego tematem było omówienie założeń Progra-
mu „Czyste Powietrze”. Z  tematyką spotkanie zapoznała 
mieszkańców Sekretarz Gminy Pani Ewa Kaziród-Kula, która 
następnie przekazała głos pracownikowi Gminnego Punk-
tu Konsultacyjno-Informacyjnego, który poprowadził dalszą 
część spotkania. Spotkanie zostało podzielone na dwie części, 
w  pierwszej została omówiona prezentacja zawierająca pod-
stawowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze  
z  przedstawieniem kosztów kwalifikowanych oraz możliwymi 
sposobami składania wniosku o dofinansowanie. Druga część 
spotkania została poświęcona uzupełnieniu wniosku na po-
ziom podstawowy oraz dyskusji z  obecnymi mieszkańcami. 
Uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy za obec-
ność oraz zachęcamy do odwiedzenia Gminnego Punktu Kon-
sultacyjnego.

„Sadza pŁonie. 
czad zaBiJa. ŻyJ.”

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym przypo-
minamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie 
nieruchomości oraz w piecach domowych. Każdego roku w trak-
cie sezonu grzewczego borykamy się w całym kraju z ogromnym 
zanieczyszczeniem powietrza. Musimy pamiętać o tym, że jego ja-
kość zależy od nas samych, od tego, jaki rodzaj opału wybieramy 
do ogrzania swoich domów, od naszej świadomości i odpowiedzial-
ności ekologicznej.

Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza w województwie ślą-
skim pochodzi z gospodarstw domowych. Od 1 września 2017 r. na 
terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała antysmogo-

Sezon GrzeWczy  
tuŻ, tuŻ!
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wa, która ma doprowadzić do znacznej poprawy jakości powie-
trza poprzez obniżenie ilości pyłów wprowadzanych do środowi-
ska. Aby odniosła sukces, potrzebne jest zaangażowanie każdego 
z nas.

TWOJE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE. WYMIEŃ SWÓJ PIEC NA 
URZĄDZENIE SPEŁNIAJĄCE OBOWIĄZUJĄCE NORMY. W zależ-
ności od daty produkcji twojego obecnego pieca powinieneś to 
zrobić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których 
rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), to ewi-
dencja która pozwoli skatalogować źródła niskiej energii w skali ca-
łego kraju. Celem centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza, 
która będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, 
tak zwanych “kopciuchów”. CEEB ma stanowić narzędzie dla orga-
nów samorządowych przy realizacji polityki niskoemisyjnej. 

Od 1 lipca 2021 roku na każdym właścicielu, zarządcy budyn-
ku lub lokali spoczywa obowiązek złożenia deklaracji o źródłach 
ciepła lub źródłach spalania paliw. Deklaracje można wysłać 
przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) lub złożyć 
osobiście w Urzędzie Gminy. Na złożenie deklaracji dla budyn-
ków istniejących zostało przewidziane 12 miesięcy, a dla nowo 
powstałych 14 dni.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:
• ✔ imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy 

budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub 
siedziby;

• ✔ adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane 
jest źródło ciepła lub źródło spalania paliwa

• ✔ informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrę-
bie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw 
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych

• ✔ numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
• ✔ adres e-mail (opcjonalnie).

Azbest jako odpad niebezpieczny może negatywnie wpły-
wać na zdrowie i życie ludzi oraz na stan środowiska naturalnego 
przede wszystkim poprzez niewłaściwe postępowanie, wynikają-
ce najczęściej z nieświadomości oraz braku informacji odnośnie 
jego szkodliwości. Dlatego też zgodnie z  ,,Programem Oczysz-
czania Kraju z  Azbestu na lata 2009-2032” Gmina Kroczyce 
przykłada dużą uwagę na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest aby zminimalizować negatywne skutki 
zdrowotne oraz oddziaływania na środowisko. 

10 września 2021r. na terenie Gminy Kroczy-
ce zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego  
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodar-

ki Wodnej w  Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na działania 
związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz uniesz-
kodliwieniem odpadów azbestowych. Projekt skierowany był 
do osób fizycznych, będących właścicielami obiektów miesz-
kalnych i  gospodarczych, w  których zastosowane zostały wy-
roby zawierające azbest. Zbiórką tych odpadów z terenu naszej 
gminy zajmowała się firma „Logistyka odpadów sp. z o.o. Mate-
usz Wieczorek” z siedzibą przy ul. Szklanej 20 w Bielsku-Białej. 
Z  tegorocznej edycji programu skorzystały 63 gospodarstwa 
domowe, które łącznie oddały 169,271 ton wyrobów azbesto-
wych, co przekłada się na kwotę 73 264,48 zł.

uSuWanie azBeStu 
z nieruchomoŚci 

W roKu 2021
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W dniach 16 i 23 października 2021 r.w godzinach od 
5.00 do 14.00  odbędzie się nieodpłatny odbiór odpa-
dów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kroczyce. 
Prosimy wystawiać odpady przed wejściem na teren 
nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego 
oraz komunikacji samochodowej. 

Odbierane będą przedmioty, które ze względu na duże 
rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na 
pozostałe śmieci np.  stoły, szafy, krzesła, sofy, dywa-
ny, wózki dziecięce, rowery, duże zabawki itd. Prosimy 
o niewystawianie zużytych sprzętów elektrycznych  
i elektronicznych, opon samochodowych czy gruzu– ta-
kie odpady nie zostaną zabrane.

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych:

16 października 2021r. (sobota): Biała Błotna, Browarek, Dzi-
bice, Dobrogoszczyce, Trzciniec, Huta Szklana, Gołuchowice, 
Kostkowice, Lgota Murowana, Piaseczno, Podlesice, Siamo-
szyce, Przyłubsko, Szypowice.

23 października 2021r. (sobota): Kroczyce, Lgotka, Pradła, 
Siemięrzyce, Siedliszowice. 

zbiórka odpadów  
wielkogabarytowych 

Książki w wersji cyfrowej posiadają coraz więcej zwolen-
ników. E-booki są odpowiedzią na postępujący proces 
cyfryzacji we wszystkich dziedzinach życia. Nie ważne 

czy posiadasz profesjonalny czytnik, tablet czy korzystasz ze 
smartfona w jednej chwili bez wychodzenia z domu do bibliote-
ki możesz wypożyczyć/zakupić interesujący Cię tytuł.

Oczywiście książki w  wersji papierowej mają swoją duszę, 
piękne oprawy, kolorowe ilustracje. Są sednem bibliotek, przy-
wiązania czytelnika do swojej ulubionej biblioteki. Skoro książki 
w wersji papierowej przetrwały tysiące lat, mamy nadzieję, że e-
-booki ich nie wyprą.

Rok 2021 jest rokiem Stanisława Lema- to jeden z najwybit-

niejszych przedstawicieli fantastyki naukowej, futurolog, filozof. 
Jego powieści i  opowiadania przetłumaczono na ponad czter-
dzieści języków i jak dotąd wydano w nakładzie 30 milionów eg-
zemplarzy. W wydanej w 1961 roku powieści "Powrót z gwiazd" na-
pisał: "Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można 
je było za pomocą optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jed-
nej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały 
się na niej kolejne karty tekstu.".  Brzmi jak opis współczesnych 
czytników e-booków.

Idąc z duchem czasu Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczy-
cach od sierpnia przez cały rok umożliwia swoim czytelnikom dar-
mowy dostęp do książek online w serwisie Legimi i IBUK Libra.

darmowy 
dostęp do 
e-booków 
dla 
czytelników 
naszej 
biblioteki! 
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Serwis Legimi oferuje przede wszystkim bogaty wybór bele-
trystyki (kilkadziesiąt tysięcy tytułów). Oferta uzupełniana jest 
na bieżąco nowościami wydawniczymi. Dostęp do serwisu jest 
możliwy poprzez aplikację mobilną,  w tym na wybranych czytni-
kach (nie jest dostępna na Kindle).

Aby otrzymać dostęp do Legimi wykonaj następujące kroki:
• pobierz kod w swojej bibliotece lub mailowo, pisząc na ad-

res biblioteka@kroczyce.pl i  podaj swoje imię, nazwisko 
oraz numer karty bibliotecznej (musisz być jej zarejestro-
wanym czytelnikiem)

• wejdź na stronę www.legimi.pl/bs_katowice/
• wprowadź otrzymany kod
• załóż konto lub zaloguj się na swoje konto, jeśli już je po-

siadasz
• czytaj bez ograniczeń przez 30 dni od momentu akty-

wacji kodu!
Po wygaśnięciu dostępu możesz pobrać w swojej bibliotece 

następny miesięczny kod. W  każdym miesiącu kalendarzowym 
wydawana jest kolejna, ograniczona liczba kodów. Kto pierwszy 
ten lepszy!

Serwis IBUK Libra umożliwia dostęp do ponad 3500 e-bo-
oków, znaczna część elektronicznego księgozbioru przeznaczo-
na jest dla studentów i pracowników naukowych (prawo, medycy-
na, nauki społeczne, ekonomiczne, humanistyczne, techniczne). 
Ponadto wśród e-książek znajdują się publikacje z zakresu lite-
ratury pięknej, literatury faktu, literatury dla dzieci i młodzieży, 
a także poradniki i słowniki. Dostęp do serwisu jest możliwy po-

przez przeglądarkę internetową.
Aby otrzymać dostęp do IBUK Libra wykonaj następujące 

kroki:
- pobierz kod w swojej bibliotece lub mailowo, pisząc na adres 

biblioteka@kroczyce.pl, podaj:
- swoje imię, nazwisko oraz numer karty bibliotecznej (musisz 

być jej zarejestrowanym czytelnikiem),
- wejdź na stronę https://libra.ibuk.pl/
- postępuj zgodnie z  instrukcją dostępną na  https://libra.

ibuk.pl/jak-zaczac-uzywac,

Dostęp uzyskano w  ramach zadania "Książki online dla 
każdego". Zadanie finansowane w  ramach II edycji Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego 
na rok 2021.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
www.bibliotekakroczyce.pl 
e mail: biblioteka@kroczyce.pl
Tel. 34 333 74 20
Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek  8.30 -16.30
Wtorek           8.30 -16.30
Środa              8.30 -16.30
Czwartek       7.00 - 15.00
Piątek             8.30 - 16.30

Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach w sobotę 4 września 
br. wzięła udział w Narodowym Czytaniu  organizowanym pod pa-
tronatem Pary Prezydenckiej.
Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania 
czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
„Moralność pani Dulskiej” to utwór ukazujący ludzką głupotę, pa-
zerność, skąpstwo oraz obłudę i zakłamanie. Sztuka przedstawia 
perypetie mieszczańskiej rodziny Dulskich. Główna bohaterka – ob-
łudna, dwulicowa i chciwa Aniela Dulska – przymyka oko na romans 
syna ze służącą, aby tylko ten nie włóczył się nocami po lokalach. 
Kiedy jednak dziewczyna zachodzi w ciąże, pojawia się problem…
Jedno z najważniejszych dzieł Gabrieli Zapolskiej powstało  
w ciągu kilkunastu dni na przełomie października i listopada 1906 
roku. Autorka napisała je na zlecenie Teatru Miejskiego we Lwo-
wie. Książkowe wydanie ukazało się w 1907 roku. Na przestrzeni 
lat utwór wystawiany był na wielu scenach teatralnych i doczekał 
się kilku ekranizacji.
W naszej bibliotecznej adaptacji zaprezentowaliśmy pierwszy i 
drugi akt sztuki. W postacie literackie wcieliły się osoby biorące 
udział w Kroczyckich Czwartkach Literackich:
Narrator – Joanna Skwarek
Dulska – Aneta Bednarz
Dulski – Andrzej Sadowski 

Hanka – Bronisława Morel 
Lokatorka – Ewa Sadowska 
Juliasiewiczowa – Anna Molicka 
Zbyszko – Marek Grzesiak 
Hesia – Teresa Machura 
Mela – Beata Kampa
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję Na-
rodowe Czytanie.

narodoWe 
czytanie 2021
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Dzień 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego, które zosta-
ło przywrócone w ustawie z dnia 30 lipca 1992 r. (Dz.U. 
1992 nr 60 poz. 303 o ustanowieniu Święta Wojska Pol-

skiego) Świętujemy w tym dniu pamiątkę zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej z 1920 r. zwanej też Cudem nad Wisłą. Dzięki 
heroicznej walce Polaków udało się zatrzymać sowiecką inwa-
zję na całą Europę środkową. W tym roku mija 101 rocznica wy-
grania Bitwy Warszawskiej, która przyczyniła się do wygrania 
wojny z bolszewikami. Dzięki tym zwycięstwom niepodległość 
Polski została obroniona.

Dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy przed Grobem Nie-
znanego żołnierza w Warszawie odbywa się corocznie uroczysta 
zmiana warty z udziałem najwyższych władz państwowych.

Elegia o… [chłopcu polskim]
Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, 

haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, 
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, 

wyszywali wisielcami drzew płynące morze. 
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć 
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. 

Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, 
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. 

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, 
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut – zło. 

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. 
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

Krzysztof Kamil Baczyński

W tym dniu w wielu miejscach w Polsce odbywają się parady 
militarne, które przyciągają ogromne ilości osób, chcących nie 
tylko zachwycać się pokazami lotniczymi czy defiladą żołnierzy, 
ale przede wszystkim pragnących okazać swoją miłość do Ojczy-
zny. Bardzo ważne jest, aby przekazać naszym dzieciom miłość 
do ojczyzny poprzez pielęgnowanie tradycji państwowych, dba-
łość o czystość języka oraz rozwijanie kultury narodowej. 

Dla ludzi walczących o wolność Polski należy się ogromny 
szacunek, gdyż nie zważając na niebezpieczeństwo, które im 
groziło, dzielnie z podniesionym czołem bronili honoru kraju, 
który umiłowali. 

Dzień 15 sierpnia to także święto kościelne - Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny (potocznie nazywane Świętem Matki 
Boskiej Zielnej) z okazji, którego koła Gospodyń Wiejskich plotą 
piękne wieńce w podzięce za plony. Na uroczystych mszach świę-
tych zaprezentowały się wieńce wykonane przez koła gospodyń 
wiejskich z Kroczyc, Lgoty Murowanej, Podlesic i Kostkowic.

data KtÓra ŁĄczy- 15 Sierpnia
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Wolnostojące, ozdobne i często podświetlane napisy z 
nazwami miejscowości, w których się znajdują, stają 
się coraz bardziej popularne w ostatnim czasie. Znaj-

dziemy je zarówno w dużych jak i małych miejscowościach,g-
dzie promują i uatrakcyjniają okolicę. Turyści mogą zrobić so-
bie przy nich zdjęcie i pochwalić się bliskim, gdzie obecnie się 
znajdują. 

Napisy nazw miejscowości stały się świetnie prosperu-
jącym elementem turystycznym!

W ostatnim czasie w Kroczycach stanęły aż 3 podświe-
tlane iluminacje. Na  „Kroczyckich Krupówkach” znajdują 

się dwie. Jedną z nich jest „ramka selfie” z napisem „Kro-
czyce Serce Jury” oraz logiem gminy. Można w niej stanąć 
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na elewacji budynku 
tuż obok, powieszony został podświetlany napis LED „Wi-
tamy w Kroczycach”. Napis został zakupiony dzięki środ-
kom otrzymanym z projektu „Śląskie. Łączy nas turystyka 
– dotacje dla gmin”. Tuż obok żłobka, przy DK 78 w otocze-
niu krzewów został ulokowany wolnostojący, podświetla-
ny napis „Kroczyce Serce Jury”. Iluminacje zdecydowanie 
zmieniają przestrzeń w bardziej przyjazną dla mieszkań-
ców oraz atrakcyjniejszą dla turystów.

W Kroczycach coraz WięceJ 
przyciĄGaJĄceGo BlaSKu!

1 września 2021 roku w całej Polsce rozbrzmiał pierwszy 
dzwonek, nie inaczej było w Szkole Podstawowej w Pra-
dłach, do której po dwóch miesiącach wakacji wrócili stę-

sknieni uczniowie oraz nauczyciele.
Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się od mszy świętej 

w Kościele Parafialnym w Pradłach, następnie wszyscy ucznio-
wie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas. Zajęcia roz-
poczęły się w trybie stacjonarnym, jednak ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo 
rozpoczęcie roku szkolnego było kameralne i skromne. Cała 
społeczność uczniowska, pełna entuzjazmu i radości przestąpi-

ła próg szkoły, aby zdobywać wiedzę, umiejętności, poszerzać 
horyzonty. Wszystko w duchu przyjaźni, wzajemnego szacunku 
i zdrowej rywalizacji.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego, nie ominęło też naj-
młodszych adeptów w karierze wczesnoszkolnej, czyli przed-
szkolaków. Tak samo jak ich starsi koledzy, rozpoczęli nowy rok 
szkolny 2021/2022. Radość przedszkolaków po powrocie po wa-
kacyjnej przerwie była ogromna. 

Przedszkole Publiczne w Kroczycach pracuje w trybie stacjo-
narnym w godzinach: 7.00- 16.00. Uczęszcza do niego 130 dzieci, 
które należą do grup o uroczych nazwach:

do szkoły i przedszkola czas wrócić…
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- „Jeżyki” - grupa mieszana, dzieci pięcio- oraz sześcioletnie,
- „Muchomorki” grupa mieszana dzieci pięcio- oraz sześcioletnie,
- „Tygryski” - dzieci pięcioletnie,
- „Smerfy” - dzieci czteroletnie,
-„Słoneczka” grupa mieszana dzieci trzy oraz czteroletnie,
- „ Pszczółki” grupa najmłodsza, dzieci zaczynające przygodę 

w Przedszkolu.
Najmłodsze dzieci już zaadaptowały się w nowym miejscu. 

Nowy rok szkolny to dla wszystkich przedszkolaków czas wspa-
niałej zabawy.

Realizując podstawę programową przedszkolaki biorą udział 

w wielu ciekawych przedsięwzięciach i projektach m. in. :
-”Dzieciaki mleczaki”,
-”Mały Miś w świecie literatury” 
-”Klub Zdrowego Przedszkolaka”,
- “Czyste Powietrze Wokół Nas”,
- “Skąd się biorą produkty ekologiczne?”.

Miejmy nadzieję, że w tym roku szkolnym nie będzie potrzeby 
nauki w trybie zdalnym. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu 
z nauczycielami oraz grupą rówieśniczą w procesie nauczania. 

Wielki dzień dla 
pierwszoklasistów!

Skoro 1 września odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego 2021/2022, kwestią czasu było oficjalne pasowanie 
na uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. 

To wielkie wydarzenie odbyło się  we wtorek 28 września. 
Uroczystości zbiegły się w ten sam dzień dla uczniów pierwszej 
klasy Szkoły Podstawowej w Pradłach i uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej w  Kroczycach wraz z  jej filią w  Dzibicach. 
Uczniowie w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie w obecności 
Dyrektorów, zaproszonych gości oraz rodziców. Tym samym zo-
stali włączeni  do społeczności szkolnej. Uroczystość wywołała 
wiele emocji, ale pierwszoklasiści dzielnie poradzili sobie z  tym 
poważnym wyzwaniem. Zaprezentowali krótkie wystąpienia ar-
tystyczne i z pełną powagą przyjęli pasowanie.

Życzymy pierwszakom wytrwałości w  zdobywaniu wiedzy 
i czerpania z niej radości. Rodzicom i nauczycielom cierpliwości 
w prowadzeniu najmłodszych uczniów do sukcesów!
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W Szkole Podstawowej w Kroczycach w roku szkolnym 
2021/2022 uczy się 350 uczniów i uczennic. Powrót 
do nauki stacjonarnej to nie tylko planowe zajęcia 

lekcyjne, ale również wiele zajęć dodatkowych...i szkolne wy-
cieczki.

Po niespełna miesiącu nauki, 1 października pojawiły się 
pierwsze sportowe sukcesy. Szkolna drużyna zajęła I   miejsce 
w Powiatowych Igrzyskach Dzieci- sztafetowych biegów przeła-
jowych chłopców oraz II  miejsce w tej samej konkurencji zdobyły 
dziewczęta. Po sukcesach powiatowych, przyszedł czas na udział 
w Rejonowych Igrzyskach Dzieci. Chłopcy 6 października poka-
zali swój hart ducha i  pomimo niesprzyjających warunków at-
mosferycznych nie mieli sobie równych. Ponownie zdobyli I miej-
sce w kategorii sztafetowych biegów przełajowych. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom!

Uczniowie z  kroczyckiej podstawówki propagują ecolifsty-
le i oczywiście włączyli się w coroczną akcję Sprzątania Świata. 
Przemierzyli okolicę Kroczyc, aby promować wśród mieszkań-
ców proekologiczne zachowania. To bardzo ważne, aby zwracać 
szczególną uwagę na problem globalnego ocieplenia i wiedzieć, 
że każdy z  nas może coś zmienić, np. poprzez oszczędzanie 
wody, czy wybranie spaceru czy przejażdżki rowerowej zamiast 
podróży autem.

Czas na naukę, to nie tylko siedzenie w szkolnych ławkach. 
Wiedzę można czerpać na wiele sposób. Dlatego ważnym aspek-
tem w  uczniowskim życiu są wycieczki szkolne. Uczniowie ak-
tywnie i  bardzo chętnie poznają uroki naszego kraju, biorąc 
udział w  wyjazdach krajoznawczo – turystycznych. Uczniowie 
klas ósmych wybrali się na północ Polski, gdzie zwiedzili Trójmia-
sto.  Czwartoklasiści odbyli wycieczkę do dawnej stolicy Polski 
czyli Krakowa i obowiązkowo odwiedzili wspaniałą atrakcję czyli 

Kopalnie Soli w Wieliczce. Uczniowie klas drugich wyruszyli tam, 
gdzie kozy kują- czyli do Pacanowa, aby bliżej poznać postać Ko-
ziołka Matołka- bohatera historyjek obrazkowych stworzonych 
przez Kornela Makuszyńskiego. 

Miejmy nadzieję, że ten rok szkolny będzie całkiem normal-
ny, bez nauki zdalnej, ale z pasmem sukcesów. Pełnym radości ze 
wspólnego zdobywania wiedzy, szkolnych wycieczek i  spotkań 
z rówieśnikami. 

noWy roK SzKolny, 
noWe WyzWania  

i pierWSze SuKceSy! 

Izabela Kuźniak to mieszkanka Kostkowic- 
dziewczyna o wielu umiejętnościach i ogrom-
nej pasji jest osobą niesłyszącą od urodzenia. 

Sport, bo o nim mowa, daje jej wolność, samo-
dzielność, kształtuje jej osobowość i daje po-
czucie własnej wartości. Mieszkanka Gminy Kro-
czyce jest wszechstronnie uzdolniona sportowo. 
Futsal, skoki w dal, biegi przełajowe to dla niej 
całe życie. Osiąga niesamowite sukcesy w tych 
dziedzinach i dzięki aktywności sportowej prze-
suwa granice swoich możliwości.

Izabela Kuźniak od kilku lat dumnie reprezen-

tuje Polskę w Reprezentacji Polski Kobiet Niesły-
szących w piłce nożnej. Piłkarka należy do Stowa-
rzyszenia Sportowego Niesłyszących MIG i jest 
zawodniczką MKS Myszków, gdzie dwa razy w ty-
godniu razem z drużyną trenuje pod okiem trene-
ra. Obecnie bierze udział we wszystkich meczach 
rundy jesiennej. Jej talent został dostrzeżony rów-
nież przez klub „Korona Szczecin”, w którego roz-
grywkach również występowała. 

Przygotowuje się wraz z Reprezentacją Polski 
Kobiet Niesłyszących do Olimpiady w piłce nożnej, 
która ma się odbyć w Brazylii w 2022 r.

iza Kuźniak- dziewczyna  
z niejednym medalem! 
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[…]Zawsze trzeba mieć siłę walki i przeć do przodu, nawet jak będą 
porażki, bo to jest nieuniknione i one na pewno będą[...]- mówi Iza 
Kuźniak w rozmowie z Magdaleną Welon-Brzyszcz 

Magdalena Welon-Brzyszcz (M.W-B).: Kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda ze sportem ? 
Izabela Kużniak (I.K.): Moja przygoda ze sportem, a dokładnie z 
piłką nożną zaczęła się  już w dzieciństwie. Jako dziecko grałam 
(wtedy to były raczej wygłupy z piłką – miałam około 6 lat) z ku-
zynem, z tatą na domowym podwórku. Piłkę nożną uwielbiałam 
oglądać w telewizji, dużo jeździłam z tatą na mecze jako kibic. 
Pierwsze mecze na których bywałam, to mecze rodzimego LKS 
“Skalniak” Kroczyce. Grałam także bardzo dużo w wirtualną pił-
kę nożną – FIFA. Gdy poszłam do szkoły podstawowej piłka nadal 
mi towarzyszyła. Grałam na zajęciach z WF-u, a w każdej wolnej 
chwili pędziłam na boisko, żeby pograć z chłopakami. W tym cza-
sie również spodobała mi się gra w piłkę ręczną, więc po prostu 
zaczęłam w nią grać. Wtedy była to gra dla przyjemności, która 
dawała wiele frajdy. Dopiero, gdy poszłam do szkoły średniej do 
Raciborza, zapisałam się do klubu sportowego. Pierwszy klub do 
jakiego należałam to Jurajska Zawiercie.
M.W-B.: Rodzina wspiera Cię w Twoich wyborach?
I.K.:Oczywiście, że tak. Dbają o to, abym zawsze mogła dojechać 
na mecze, zawody i oni bardzo często też jeżdżą ze mną, żeby mi 
kibicować. Zawsze pilnują też tego, żebym każdego dnia miała 
czas aby zrobić trening, nawet jak mi się bardzo nie chce to przy-
pominają mi o tym jak wiele osiągnęłam.
M.W-B: Co Cię zafascynowało w futsalu? 
I.K: Szczerze to bardziej wolę grę na boisku trawiastym.
M.W-B: Jakie masz plany związane ze sportem?
I.K: W obecnej chwili trenuję i przygotowywuję się na Igrzyska 
Olimpijskie, które odbędą się w Brazylii w 2022 roku. Oczywiście 
moim cichym marzeniem jest wrócić stamtąd ze złotem. Kiedy 
byłam na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Turcji niewiele bra-
kło i wróciliśmy z srebrem, tak teraz myślę, że złoto musi być.Tak-
że trzymajcie za nas mocno kciuki. A wracając do pytania, sport 
będę uprawiać tak długo na ile mi pozwoli zdrowie.
M.W-B: Co jeszcze chciałabyś osiągnąć jako sportowiec?
I.K: Właściwie to już odpowiedziałam w poprzednim pytaniu – 
wrócić z igrzysk w Brazylii z złotym medalem. To będzie speł-
nieniem moich marzeń i udowodnienie przede wszystkim samej 
sobie, że było warto tak ciężko na to pracować.
M.W-B: Czy niepełnosprawność utrudnia osiągnięcie celu 
sportowego?
I.K: Nigdy tak nie myślałam, może jeśli są inne głębsze niepełno-
sprawności to na pewno jest ciężko, a ja w zasadzie jestem osobą 
niedosłyszącą i nigdy nie czułam jakiegoś ograniczenia, wręcz 
uważam, że ja tylko niedosłyszę, więc to nie jest jakaś tragedia. 
Może właśnie dlatego, że się spełniam w sporcie, mam pracę, 
dużo znajomych i przede wszystkim wsparcie w rodzinie to nie 
dostrzegam jakiś większych utrudnień. W zasadzie co chcę to ro-
bię, spełniam się. Nie wstydzę się tego, że niedosłyszę, jestem 
z tym pogodzona i może dlatego jestem szczęśliwa. Są większe 
tragedie i bardziej niepełnosprawni ludzie na świecie.
M.W-B: Gdybyś nie była sportowcem to kim? 

I.K: Tak naprawdę to nie 
wiem. Sport towarzyszy mi 
od zawsze i nigdy się nad 
tym nie zastanawiałam. 
M.W-B: Masz inne zainte-
resowania poza piłką  
i biegami?
I.K: Lubię spotykać się  
z przyjaciółmi i podróżo-
wać. Ciekawią mnie nowe nieznane miejsca Polski i nie tylko, 
dlatego jak mam okazję to długo się nie zastanawiam tylko wyru-
szam. Nie lubię siedzieć w domu, ciągle mnie gdzieś nosi.
M.W-B: Jakie jest Twoje największe osiągnięcie sportowe. 
I.K: Tak jak już mówiłam, były to ostatnie XXIII Letnie Igrzyska 
Głuchych w Piłce Nożnej Kobiet w Turcji  w 2017 roku, gdzie  
z Kadrą Narodowa zdobyłam srebrny medal. 
M.W-B:Jak godzisz treningi z innymi obowiązkami.
I.K: Znów się powtórzę, ale tak jak mówiłam, w domu mam duże 
wsparcie w rodzinie i z treningami nie mam problemu. A jeśli 
chodzi o pracodawcę, ponieważ również pracuję zawodowo i wy-
padnie mi jakiś wyjazd treningowy albo obóz czy zgrupowanie to 
nigdy mi nie robią z tego tytułu problemu, wręcz przeciwnie bar-
dzo mi kibicują. Dużym ułatwieniem jest dla mnie to, że jestem 
teraz niezależna, ponieważ mam prawo jazdy i wszędzie mogę 
sobie pojechać sama. Wcześniej, czyli zanim byłam pełnoletnia 
musiałam angażować rodzinę do wyjazdów i czasem był kłopot 
z transportem. 

M.W-B:Jaką radę dałabyś początkującym sportowcom ?
I.K: Na pewno to, że nie wolno się nigdy poddawać i zrażać, mimo 
że czasem jest ciężko i nieraz bardzo się nie chce. Zawsze trze-
ba mieć siłę walki i przeć do przodu, nawet jak będą porażki, bo 
to jest nieuniknione i one na pewno będą i to nieraz, ale zawsze 
trzeba się podnosić, robić swoje, bo sukces kiedyś przyjdzie.
M.W-B: Kto jest Twoją inspiracją? 
I.K: Moją największą inspiracją jest Christiano Ronaldo. 
M.W-B: Iza, dziękuję za poświęcony czas na rozmowę i oczywiście 
trzymamy kciuki za Twoje sukcesy. Mamy nadzieję, że w 2022 
r. przywieziesz złoty medal z Letnich Igrzysk Głuchych w Piłce 
Nożnej Kobiet. Życzymy Ci dużo zdrowia i sukcesów sportowych! 

WyWiad
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Druga połowa 2021 roku przyniosła wiele zmian 
w funkcjonowaniu LKS Skalniak Kroczyce. Po 
nieudanej końcówce rundy rewanżowej sezo-

nu 2020/2021 drużyna seniorów zajęła ostatecznie 
11 miejsce (z dorobkiem 37 punktów) w sosnowieckiej 
A-klasie. Był to ostatni sezon Skalniaka w Podokrę-
gu Sosnowiec ,ponieważ decyzją Zarządu, wszystkie 
drużyny kroczyckiego klubu zostały przeniesione do rozgry-
wek w  Podokręgu Częstochowa. Na decyzję o  zmianie struk-
tur wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim chodziło 
o  krótsze dojazdy, gdyż odległości pomiędzy siedzibami klu-
bów w  Podokręgu Częstochowa są mniejsze, aniżeli w  Pod-
okręgu Sosnowiec. Istotnym aspektem jest też możliwość 
wyrównanej rywalizacji drużyn młodzieżowych prowadzonych 
przez Skalniak.

Po zmianach organizacyjnych nadszedł czas na przygotowa-
nia do nowych rozgrywek. Po raz pierwszy młodzi piłkarze mieli 
możliwość uczestniczenia w  obozie sportowym w Białym Dunaj-
cu. Pod opieką trenerki Kingi Wierzbickiej drużyna trampkarzy C1 
przez tydzień “szlifowała’’ formę wraz z młodymi adeptami fut-
bolu z Zielonych Żarki. To dzięki klubowi z Żarek i trenerowi Ma-
teuszowi Gawrońskiemu oraz zaangażowaniu rodziców trampka-
rze mogli przeżyć niezapomnianą przygodę.

Nie próżnowała także ekipa Juniorów A1, występująca w  III 
lidze wojewódzkiej (Częstochowa – Lubliniec, grupa 2). Drużyna 
prowadzona przez Pawła Spyrę, po dobrym okresie przygoto-
wawczym, lideruje w swojej grupie (stan na 6 września 2021 r.).

W przerwie między rozgrywkami doszło do sporych przeta-
sowań kadrowych. Piłkarze trenera Damiana Kota dobrze pre-
zentowali się w  meczach kontrolnych, ale forma ze sparingów 
nie przełożyła się na rozgrywki ligowe. W trzech pierwszych me-
czach Skalniak poniósł trzy porażki, kończąc każde z tych spo-
tkań w dziesięciu. Aktualnie (wrzesień 2021 r.) zajmuje 10 miej-
sce w 2 grupie częstochowskiej A-klasy.

Świetną wiadomością jest to, że dzięki operatywności LKS 
Skalniak udało się pozyskać 10  000.00 zł w  ramach Programu 
„Klub” - edycja 2021 z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
którego założeniem jest rozwój sportu i młodzieży. Środki na re-

alizację zadania zostały przyznane decyzją Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i zostaną spożyt-
kowane na zakup strojów i wypłaty dla trenerów.

A  tak obóz piłkarski wspomina Adrian - jeden 
z uczestników:

„Po 3 godzinach jazdy autokarem w dniu 24 lipca dotar-
liśmy do hotelu w Białym Dunajcu. W drodze poznawaliśmy naszych 
rywali sportowych z  LKS Zieloni Żarki, z  którymi trenowaliśmy 
podczas obozu. Atmosfera obozu była bardzo miła, choć wstawanie 
w wakacje o 7 a czasem nawet o 6 godzinie rano, by zjeść śniada-
nie, a  następnie jechać na trening, nie było łatwe. Jednak treno-
waliśmy z zapałem 2 razy dziennie pod okiem trenerów na boisku 
oddalonym ok. 30min drogi od naszego hotelu. Wieczorami znowu 
chodziliśmy na boisko, gdzie organizowane były różne zawody np. 
mistrzostwa gry 1v1. Podczas obozu byliśmy na termach, gdzie mo-
gliśmy wyluzować się po treningach. Mieliśmy także okazję być na 
Gubałówce i na skoczni w Zakopanem. Wolny czas spędzaliśmy nad 
potokiem, rozmawiając i poznając się nawzajem. Obóz to był fajny 
czas… Mam nadzieję że jeszcze kiedyś będę miał możliwość uczest-
niczenia w takich zajęciach.” Adrian Ślusarczyk uczeń klasy VII.

co słychać w “SKalniaKu”?
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Organizatorzy biegów terenowych coraz częściej biorą 
pod uwagę ich organizację na terenie Gminy Kroczyce. 
Zapierające dech w piersiach widoki i różnorodność te-

renu sprawiają że Jura Krakowsko- Częstochowska jest świet-
nym terenem do biegania i spędzania aktywnie czasu.

Jak informowaliśmy w ostatnim numerze Wieści z Kroczyc i 
okolicy w  lipcu b.r. odbył się bieg “Jurathlon” w Piasecznie, któ-
rego organizatorem było Stowarzyszenie Active Jura. 

We wrześniu b.r. już po raz trzeci organizatorzy Jurajskiego 
Festiwalu Biegowego postanowili go zorganizować na terenie 
Gminy Kroczyce. Jest to cykliczne wydarzenie sportowe , które 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród biegaczy. 

 Jurajski Festiwal Biegowy 2021 odbył się w dniach 24-26 
września b.r. Baza startowa została zlokalizowana w Podlesicach. 
Były to dwa dni sportowych wyzwań, cztery różnorodne trasy 
biegowe, które łącznie tworzyły aż 200 km tras przygotowanych  

 

dla żądnych przygód uczestników. Natomiast trzeci dzień festiwalu to 
imprezy towarzyszące. Festiwal to święto aktywnych rodzin, ponieważ 
jak co roku zostały przygotowane biegi dla dzieci oraz bieg rodzinny. 

Festiwal został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy 
Kroczyce. Gmina Kroczyce była oficjalnym partnerem zawodów. 
Z tego powodu, organizator przekazał dla gminy vouchery na 
udział w biegach, które były nagrodą w konkursie organizowa-
nym na  oficjalnym profilu na portalu Facebook. 

Trasy Jurajskiego Festiwalu Biegowego zlokalizowane były 
na terenie trzech powiatów: zawierciańskiego, myszkowskiego 
oraz częstochowskiego. Na terenie naszej Gminy wszystkie tra-
sy prowadziły po malowniczych terenach Rezerwatu Przyrody 
- Góra Zborów. Uczestnicy biegu mogli podziwiać przyrodę nie-
ożywioną i delektować się czystym powietrzem. 

Jak przedstawiały się wyniki zwycięzców w czterech głów-
nych biegach?

Trasa Długość 
trasy

Data i godzina startu Najlepszy czas  
w kategorii kobiet

Najlepszy czas  
w kategorii mężczyzn

Jura Ultra 100 111,3 km 24.09.2021 r., godz. 
22.00

17h 39min 38s 12h 30min 11s

Jura Ultra 50 51,8 km 25.09.2021r. 
godz. 9.00

6h 51min 8s 4h 30min 16s

Jura Trail 25 27,1 km 25.09.2021r.
godz. 10.00

2h 44min 59s 2h 2min 23s

Jura Trail  10 10,4 km 25.09.2021r.
godz. 11.00

1h 06min 34s 46 min 57s

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pięknymi meda-
lami, a zwycięzcy w swoich kategoriach wiekowych dodatkowo 
otrzymali statuetki oraz dyplomy. Jurajski Festiwal dostarczył 
masę  pozytywnych wrażeń! Mamy nadzieję, że IV edycja rów-

nież odbędzie się na terenie Gminy Kroczyce. Może warto za-
cząć już trenować i w 2022 r. wystartować w tym sportowym 
wydarzeniu? 

Jak biegać, to 
tylko po Jurze!
Jurajski Festiwal 

Biegowy 2021
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Wrzesień obfitował w  imprezy w  Podlesicach. Oprócz 
sportowych wydarzeń, Podlesice na jeden dzień stały 
się centrum wydarzeń w ramach „Juromanii”.  Święto 

Szlaku „Orlich Gniazd” organizowane jest na terenie Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej od 2018 r. Corocznie podczas tego 
wspaniałego święta odbywają się rekonstrukcje historyczne, 
turnieje rycerskie, pokazy taneczne, warsztaty, koncerty w kil-
kudziesięciu miejscach na Jurze. Tegorocznym motywem prze-
wodnim imprezy było hasło: „Jura aktywna z natury”.  Dlatego 
na jej trasie tegorocznych atrakcji nie mogło zabraknąć Gminy 
Kroczyce. W dniu 17 września b.r. w siedzibie Fundacji Centrum 
Przyrodniczego i  Kulturowego obyło się wiele atrakcyjnych 
zajęć.  Niesprzyjająca aura pogodowa, nie przeszkodziła chęt-
nym w eksplorowaniu bogactw geologicznych i przyrodniczych 
Podlesic.

Uczestnicy „Juromanii” mogli za darmo wysłuchać wykła-
dów z dziedziny paleontologii i geologii. Po porcji wiedzy w teo-
rii, można było przejść do zajęć praktycznych i z profesjonalnym 
przewodnikiem zwiedzić unikalną Jaskinię Głęboką. 

Ośrodek w  Podlesicach stworzył możliwość uczestnictwa 
w  warsztatach tkackich, paleontologicznych, płukaniu złota 
i warsztatach pszczelarskich. Udostępnił wystawy skamieniało-
ści i  minerałów, diamenty, agaty i  zęby rekinów do obejrzenia. 
Z uwagi na ilość zajęć, można było przy nich zgłodnieć i tu na-
przeciw pustym brzuchom wyszły miejscowe gospodynie. Przy-
gotowały słynne podlesickie „kluchy połą bite” oraz chleb wypie-
kany w prawdziwym piecu chlebowym. 

To był bardzo aktywny dzień dla odkrywców przygód, który 
przyniósł na pewno wiele radości i sporą dawkę wiedzy!

Juromania  
2021

W dniu 18 września 2021 r. na terenie Amfiteatru w Kro-
czycach odbyło się uroczyste poświęcenie oraz pre-
zentacja średniego samochodu ratowniczo-gaśnicze-

go pozyskanego w ubiegłym roku przez Jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kroczycach. Średni wóz strażacki MAN TGM 
18.320 z napędem 4 x 4 został zakupiony dzięki dofinansowa-
niu ze środków:
- Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w  kwocie 460 
tys. zł,
- budżetu województwa śląskiego w kwocie 100 tys. zł,

- Gminy Kroczyce w kwocie 260 tys. zł,
- oraz środków własnych Jednostki OSP Kroczyce w kwocie 21 
320 zł

Całkowity koszt nowoczesnego samochodu strażackiego to kwo-
ta 841 320 zł

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez Prezesa OSP Kro-
czyce dh Krzysztofa Bednarza raportu, który przyjął  dh Jan 
Pająk Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Strażacy z oSp Kroczyce 
zaprezentowali wóz strażacki 

man tGm 18.320
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Związku OSP RP w Katowicach oraz od uroczystego podniesienia 
flagi państwowej na maszt. 
W uroczystości udział wzięli min: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Ewa Malik, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Da-
nuta Nowicka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar 
Andzel, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Warwas, 
w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstow-
skiego Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla, 
Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nad-
bryg. Jacek Kleszczewski, Członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu dh Jan Pająk, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w  Zawierciu 
Starosta Powiatu Zawierciańskiego Gabriel Dors, Wicestarosta 
Powiatu Zawierciańskiego Paweł Sokół, Komendant Powiatowy 
PSP w Zawierciu bryg. Artur Łągiewka, Komendant PSP w Będzi-
nie Sekretarz Powiatowej Komisji Rewizyjnej mł. bryg. Arkadiusz 
Spera, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Zawierciu Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kroczycach dh Tomasz Ciszewski, Członek Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu Wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Kroczycach dh Włodzimierz Sochacki, 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu Krzysztof Szlach-
ta, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kroczycach 
Wójt Gminy Kroczyce Stefan Pantak, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kroczyce Krzysztof Janikowski.
Uroczystego poświęcenia nowego samochodu Ratowniczo-Ga-
śniczego dokonał Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Jacka 
i św. Marii Magdaleny w Kroczycach ks. kapelan kroczyckich stra-
żaków Zbigniew Krzyszkowski w  asyście Prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kroczycach oraz strażaka niosącego kropidło 
dh Nikodema Milera.
Prezes OSP Kroczyce złożył podziękowania na ręce przedstawi-
cieli instytucji, które dofinansowały zakup nowego samochodu 
oraz na ręce darczyńców, którzy wspierają działalność Jednostki. 
Nie zabrakło również słów uznania i podziękowań skierowanych 
do druhów strażaków OSP Kroczyce. Uroczystość zakończył 
koncert Orkiestry Dętej z Kroczyc.
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Projekt społeczny realizowany przez Stowarzyszenie “Wiosna”. 
„Szlachetna paczka”, czyli projekt, którego ideą jest niesie-
nie pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują 
paczki dla rodzin w potrzebie. Każdy może zostać wolonta-
riuszem i pomóc w zbieraniu żywności, środków czystości, 
odzieży lub obuwia w ramach akcji.
W tym roku Wójt Gminy Kroczyce objął honorowym patro-
natem projekt pn. „Szlachetna Paczka”, który jest również 
realizowany na terenie naszej Gminy.

Zachęcamy do pomagania! 

Wystarczy wejść w link https://www.szlachetnapaczka.pl/
poradnik-darczyncy/ 
Zostań Wolontariuszem/ką Szlachetnej PACZKI! 

Właśnie wystartowała tegoroczna rekrutacja! 
Dołącz do grona wolontariuszy Szlachetnej Paczki i pomagaj, 
jeśli: 
• chcesz zmieniać historię Rodzin w potrzebie; 
•  lubisz mieć wpływ na otaczający Cię świat; 
• szukasz sposobu, by pożytecznie spędzać czas wolny; 
• pragniesz sprawiać, by ludzie radzili sobie w życiu; 
• chcesz zdobyć nowe umiejętności 

Wejdź na http://bit.ly/Super_W i wypełnij formularz zgłosze-
niowy! 
#PomagamBoToDajeMiSiłę
Akademia Przyszłości
Zostań Wolontariuszem/ką AKADEMII PRZYSZŁOŚCI! 

Właśnie wystartowała rekrutacja do tegorocznego wolontariatu! 
Dołącz do wolontariuszy Akademii Przyszłości i pomagaj, jeżeli: 
pragniesz zmieniać historie dzieci; 
chcesz pomagać mądrze i sprawić, by dzieci w przyszłości 
potrafiły same sobie poradzić; 
lubisz mieć wpływ na to, jak wygląda świat wokół Ciebie; 
wiesz, jak ważne jest wsparcie drugiej osoby; 
chcesz poczuć radość płynącą z pomagania 
Wejdź na http://bit.ly/Super__W i wyślij zgłoszenie!

Szlachetna 
Paczka 

Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe z Siamoszyc , czyli człon-
kinie KGW Siamoszyce odniosły sukces w dziedzinie 
wypieków. „Siamoszanki” 8 września b.r. wzięły udział  

w Śląskim Forum Gospodyń Wiejskich w Nakle Śląskim, gdzie swoje stoiska zaprezentowało 
50 kół z całego regionu. Na spotkaniu odbyły się wystawy rękodzieła, występy artystyczne 
oraz konkurs na najlepszą potrawę z ziemniaka oraz najlepsze ciasto. W konkursie „Cia-
sta i Ciasteczka” w kategorii ciast kruchych panie z Siamoszyc nie miały sobie równych  
i zdobyły I miejsce. Smak wypieku o romantycznej nazwie „Babie Lato” -kruche ciasto  
z regionalnymi śliwkami utkane złotą pajęczyną babiego lata podbił podniebienia i serca 
jurorów. Czekamy, aż Panie zdradzą nam przepis na to pyszne ciasto, jeśli to nie tajemnicza 
receptura. Chociaż możemy się domyślać, że tajemniczymi składnikami jest szczypta mi-
łości oraz moc zaangażowania w to co robią. Gratulujemy sukcesu i… czekamy na kolejne.

Kto robi najlepsze kruche  
ciasto ze śliwkami?  
Panie z KGW Siamoszyce!
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Tarnina, znana też jaki śliwa tarnina 
czy tarka, to roślina o właściwo-
ściach leczniczych, którą wyko-

rzystywali już lekarze greccy w I w. p. n. 
e. Występuje praktycznie w całej Euro-
pie, w zachodniej Azji i północnej Afryce. 
Natomiast w Polsce to gatunek pospolity 
występujący na nizinach i niższych poło-
żeniach górskich1. Zastosowanie w me-
dycynie ma cala roślina. Każdą jej część 
krzewu można wykorzystać w celach 
leczniczych, a przepisy z łatwością moż-
na znaleźć na stronach www. Najczęściej 
stosowana jest jako środek na biegunki, 
dolegliwości układu moczowego. 

Moce tarki znają i umieją wykorzystać 
Panie z KGW Pradła. Dzięki nalewce pn. 
”Pradelska Tarninówka”  otrzymały pierw-

1 Źródło-https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ali-
wa_tarnina

szą nagrodę w konkursie pt:. ”Śląskie 
Smaki” w Chorzowie. Dzięki nagrodzie, 
Panie mogą zgłosić swój produkt do kon-
kursu pt. „Perła Regionów”,co zamierzają 
zrobić w przyszłym roku. 
Paniom z KGW Pradła gratulujemy wyczu-
cia smaku i wygranej. Mamy nadzieję, iż 
smak tarninówki uwiedzie podniebienia 
jurorów i nalewka zdobędzie kolejne na-
grody. 

„pradelska tarninówka”  
nagrodzona w konkursie  

„Śląskie Smaki”!

W piątek 27 sierpnia br. na terenie Kroczyckiego Amfi-
teatru odbyło się tradycyjne Święto Kluchy. Świętem 
tym kończymy sezon letni. Po prawie dwuletniej prze-

rwie covidowej od strony kulinarnej zaprezentowały się koła 
gospodyń wiejskich z gminy Kroczyce. Panie przygotowały 

potrawy głównie w stylu francuskim, ale nie brakło również wy-
śmienitych i znakomitych potraw regionalnych. 

Święto Kluchy to m.in. konkurs na najlepszą kluchę. Podczas 
trwania występów scenicznych, jurorzy delektowali się konkur-
sowymi kluchami i oceniali każde koło, aby wyłonić najlepszą klu-

Święto Kluchy powróciło!
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chę tego roku. Wśród jurorów byli między innymi Maria Materla - 
Radna Sejmiku Śląskiego, znakomity artysta - Michał Gasz, który 
wielokrotnie gościł w naszej gminie i jest znany naszej publicz-
ności, a także przedstawiciele innych zespołów artystycznych, 
które w tym dniu zaprezentowały się na scenie. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas również Pani Poseł na Sejm Danuta Nowicka 
oraz Starosta Powiatu Zawierciańskiego Gabriel Dors. 

W programie artystycznym zaprezentowała się nasza Gmin-
na Orkiestra Dęta, a także Chór Cecyliański, który zaśpiewał mię-
dzy innymi balladę Agnieszki Osieckiej "Szczep swój drób". Na 
kroczyckiej scenie wystąpiła również Amelia Kita - uczestniczka 

telewizyjnego Show The Voice Kids. Nie zabrakło również autor-
skiego programu Zespołu Oreada oraz kabaretu PKS. Gwiazdą 
tego wydarzenia był zespół Czerwono-Czarni na Bis, który po-
rwał publiczność w utwory znane i lubiane z lat 60 i 70. Okazało 
się, że piosenki takie jak Autostop, czy też utwór Whiter Shade Of 
Pearl nigdy się nie starzeją. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział 
w  święcie. Miejmy nadzieję, że w tym roku wszystkie imprezy 
Domu Kultury będą odbywały się już według normalnego har-
monogramu, czego Państwu i sobie życzymy z całej kluchy..., to 
znaczy z całego serca!

Poznaj bliżej Kostkowice!
Miejscowość Kostkowice leży na północ 

od Kroczyc w  Gminie Kroczyce. Obecnie 
w Kostkowicach mieszka 327 osób (stan na 
23-09-2021r.). Kostkowice charakteryzują 
się największym zagęszczeniem ludności - 
111 osób/km2. 

Pierwsza wzmianka o  Kostkowicach 
pochodzi z  1398 r. Miejscowość posiada 
nazwę patronimiczną, pochodzącą od na-
zwy osobowej “Koszek” lub “Kosek”. W XIV 
wieku była to prywatna wieś. W XVIII wieku 
Kostkowice należały do Ignacego z Kusia-
tyna Kalinowskiego, starosty lelowskiego. 
W  tym czasie miejscowość tę zamiesz-

kiwało zaledwie 45 osób. W  latach 1789-
1791 istniało tu 11 domów, dwór i  browar. 
Podczas II wojny światowej w  Kostkowi-
cach istniała placówka “chłostry” (straży 
chłopskiej). Działała tu grupa partyzanc-
ka, która podlegała pod powołany na tere-
nie Kroczyc sztab Armii Ludowej. Obecnie 
prężnie działa tutaj Ochotnicza Straż Po-
żarna oraz grupa artystyczno- kulinarna 
KGW Kostkowianki. Od 2019 roku funk-
cjonuje w  Kostkowicach oczyszczalnia 
ścieków, która obsługuje kanalizację sani-
tarną w  Kostkowicach, Kroczycach, Pod-
lesicach i Lgotce.



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 3/2021 | Październik 2021 27

Pani Edyta Jędruszek - 
przewodnicząca koła przybli-
żyła nam historię powstania 
„Kostkowianek”.

„Nasze koło działa od wrze-
śnia 2011 r. Obecnie liczy 11 
członkiń. “Kostkowianki” przy-
czyniają się do rozwoju swojej 
wsi i  kultywowania tradycji re-
gionalnych. KGW bierze czynny 
udział w wielu imprezach organizowanych na terenie gminy, powia-
tu i województwa oraz współpracuje z innymi kołami z terenu naszej 
gminy. Panie uczestniczą w kursach rękodzieła i różnego typu po-
gadankach oraz w warsztatach śpiewaczych. Kostkowianki wystę-
pują na różnego rodzaju przeglądach i  spotkaniach muzycznych. 
Prowadzą również swoją stronę internetową, na której umieszcza-
ne są zdjęcia i filmy z imprez oraz informacje i ogłoszenia. Co roku 
robimy Palmę Wielkanocną oraz Wieniec Dożynkowy na 15 sierp-
nia. W tym roku brałyśmy udział w dożynkach powiatowych razem 
z KGW Kroczyce.”

Rok w rok Panie z KGW biorą aktywny udział w Święcie Klu-
chy, obchodzonym w  Kroczycach od kilku lat. W  tym roku, na 
stoły degustacyjne również przygotowały same smakołyki, co 
potwierdza otrzymanie przez KGW Kostkowice Złotej Kluchy 
w zmaganiach konkursowych Kół Gospodyń Wiejskich na tego-
rocznej imprezie.

Składniki na około 15 sztuk. 
• 30 dag mięsa wołowego,
• 30 dag mięsa wieprzowego, 
• 1 saszetka kaszy perłowej, 
• garść suszonych grzybów,
• sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy,
• 1 l bulionu warzywnego,
• 1 jajko,
• 1 główka kapusty czerwonej. 
Składniki na sos: ok. 20 dag borowików mogą być mrożone, 1 łyż-
ka masła, 1 cebula, śmietana 30% 0,25 ml. sól, pieprz.
Sposób przygotowania: mięso mielimy, kaszę gotujemy w osolo-
nej wodzie 15-20 min, grzyby dusimy na oliwie. Wszystkie skład-
niki mieszamy, dodajemy jajko i przyprawy. Z kapusty wycinamy 
środek i  wstawiamy do garnka z  osoloną wodą, gotujemy. Gdy 
liście będą miękkie, wyciągamy po jednym i  w  ciepłe zawijamy 
farsz. Gotowe układamy w garnku i zalewamy bulionem warzyw-
nym. Dodajemy liść laurowy i ziele angielskie. Dusimy 40 min., 
układamy na talerzu i polewamy sosem.
Wykonanie sosu: cebulę smażymy na maśle, dodajemy borowiki 
i przyprawiamy. Podlewamy wodą i dusimy ok. 20 min. Dodajemy 
śmietanę i chwilę  gotujemy.
Smacznego!

Gotuj 
z Kostkowiankami!

Rejon Kostkowic położonych w gminie Kroczyce 
to jedno z bardziej malowniczych miejsc na Jurze.  
W pobliżu zbudowany jest na rzece Białce, popular-
ny zbiornik wodny. Poniżej znajdują się trzy mniej-
sze akweny. Oprócz plażowania i  kąpieli tutejsze 
okolice stwarzają okazję do innych form spędzania 
wolnego czasu. Lasy przyciągają amatorów grzy-
bów, a  rozpoczynający się tu szlak turystyczny 
umożliwia wędrówkę wzdłuż pasma Skał Kroczyc-
kich. Okolica jest atrakcyjna również zimą. Gdy te-
reny nad samymi brzegami zalewu świecą pustkami, 
tutejsze lasy i wzgórza stanowią świetny teren dla 
narciarzy biegowych. Wokół wsi góruje kompleks 
Skał Kroczyckich. Od jej północnej strony wznosi 
się wzgórze Słupsko, z  interesującym grodziskiem 
typu skalnego, a po jej zachodniej stronie Jastrzęb-
nik i Łysak, wraz z licznymi ostańcami. Fot. Dariusz Machura

“Modre gołąbki  
w sosie  

borowikowym”.
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Pokonanie pandemii COVID-19 i powrót do normalności
są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń. Szczepionka 
daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze
i jak najszybsze, wszyscy musimy być solidarni.

Każdy z nas może zatrzymać pandemię. Przyjęcie 
szczepionki to nie tylko ochrona nas samych. To także szczepionki to nie tylko ochrona nas samych. To także 
ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. 
Naprawdę warto!

DLACZEGO

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIECAŁODOBOWA INFOLINIA: 989

#SZCZEPIMY
bo                  jak każde innne


