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Po dwóch miesiącach adaptacji oraz 
funkcjonowania placówki, odwie-
dził ją wyjątkowy gość- Wojewoda 

Śląski- Jarosław Wieczorek w asyście 
pracowników Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach oraz Starosty Zawier-
ciańskiego- Gabriela Dorsa. Goście wraz  
z Wójtem Gminy Kroczyce- Sefanem 
Pantakiem oraz dyrektorem Żłobka- 
Lucyną Zamkowską dokonali uroczy-
stego otwarcia „Bajeczkowa”..

Placówka działa w reżimie higieniczno-
-sanitarnym.  Pierwsze wspólne śniadania, 
drzemki, spacery czy zabawy dzieci i opie-
kunowie wspominają już z uśmiechem. Są 
to niezapomniane chwile nie tylko dla dzieci, 
ale również dla pracowników żłobka. 

Każdego dnia „żłobkowe ciocie” sta-
rają się, aby dzieci czuły się jak najlepiej. 
Stworzone warunki pozwalają dzieciom 

uczęszczającym do Żłobka wszechstronnie 
się rozwijać oraz zdobywać nowe umiejęt-
ności. Zapewnia im się opiekę oraz animuje 
czas wolny tak, by stworzyć jak najlepsze 
warunki do prawidłowego rozwoju. 

Dyrekcja Żłobka dziękuje rodzicom za 
powierzenie im swoich pociech, zaufanie 
oraz zaangażowanie. Dokładają wszelkich 
starań by dzieci czuły się bezpiecznie, roz-
wijały się i zdobywały nowe umiejętności.
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O wykonanych pracach mających na celu skanalizowanie 
Gminy Kroczyce przypominają już wyłącznie roboty 
odtworzeniowe nawierzchni na ul. Topolowej oraz 

powstałe przepompownie w ramach realizacji zadania.

Podsumowując wszystkie IV etapy zadania budowy kanaliza-
cji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce oraz zadanie pn. „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice” powstało po-
nad 31 km sieci kanalizacyjnej oraz nowoczesna oczyszczalnia 
ścieków. Łączna kwota zrealizowanych zadań przekroczyła 34 
mln złotych! To imponujące efekty.  Tak wiele, udało się dokonać 
w ciągu 4 lat. 

Obecnie czekamy na odbiór prac związanych z zakończeniem 
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kro-
czyce – Etap II”, które dotyczą ul. Kopernika, Topolowej, Jurajskiej 
oraz częściowo ul. Marianka oraz Kościuszki. Po odbiorze, kolejni 
mieszkańcy Kroczyc będą mogli włączyć się do sieci kanalizacyj-
nej i korzystać z ekologicznych  rozwiązań.

ProceS Kanalizacji 
aGlomeracji 
Kroczyce 
DoBieGa Końca

Poprawa jakości infrastruktury drogowej  to jeden z priory-
tetów realizowanych przez Gminę Kroczyce na przestrzeni 
ostatnich lat. Wiadomo, że nowe nawierzchnie asfaltowe, 

ułatwiają i podnoszą komfort podróżowania mieszkańców oraz 
gości Gminy. 
W  czerwcu br. zakończyły się przebudowy aż czterech dróg na 
terenie Gminy Kroczyce. Łączny koszt wykonywanych robót wy-
niósł prawie 800 tys. zł.  Gmina otrzymała dofinansowanie na po-
niższe zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jakie drogi zyskały drugie życie? Przedstawia to poniższa tabela:

L.p. nazwa zadania Długość przebudowa-
nej drogi (km)*

Wartość zadania
(zł)

Wartość  
dofinansowania (zł)

1. Przebudowa drogi Pradła - Bugaj na dz. nr 196 i 233/1 
- obręb ew. Siemięrzyce oraz 2094/16 i 2095 - obręb 
ew. Pradła

0,435 177 435,14 177 435,14

2. Przebudowa ul. Przybyszów w miejscowości Kroczyce 0,625 401 923,27 380 288,91
3. Przebudowa drogi w m. Gołuchowice 0,430 116 009,82 106 981,62
4. Przebudowa ul. Polnej w m. Kroczyce 0,345 117 725,84 108 697,64
Łącznie 1,835 813 094,07 773 403,31

* długość podawana w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku

DroGi  
jaK noWe!

Jakie drogi zyskały drugie życie? Przedstawia to poniższa tabela:
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BęDzie KoloroWo- 
moDernizujemy 
Place zaBaW!  

To na pewno nie koniec inwestycji w poprawę jakości dróg za-
planowanych w tym roku na terenie gminy. Wiadomo już, że w naj-
bliższych miesiącach zostanie przebudowana droga do użytków 
rolnych w Dobrogoszczycach. W Szczekocinach 13 lipca b.r. Wójt 
Gminy Kroczyce- Stefan Pantak odebrał z rąk Pani Marszałek Be-
aty Białowąs oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariu-
sza Starzyckiego umowę na dofinansowanie powyższego zadania 
w kwocie 374 tys. zł. Kolejną inwestycją drogową, która rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku jest zadanie pn. “Przebudowa odcinka 
drogi gminnej nr 674004S na ul. Kościuszki oraz budowa odcinka 

drogi dojazdowej do ul. Fryszerka wraz z ul. Fryszerka w Pradłach 
na terenie Gminy Kroczyce”. Wartość robót budowlanych to pra-
wie 900 tys. zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych 
gminy. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego to 
ważne działania z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. 
Wysoka jakość infrastruktury drogowej niewątpliwie będzie miała 
wpływ na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego Gmi-
ny oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Idą zmiany w pięciu sołectwach… oczywiście na lepsze! 
Zostaną wymienione urządzenia na placach zabaw oraz infra-
struktury towarzyszącej. Będzie kolorowo i ciekawie. Przede 

wszystkim dzieci nie będą narzekać na nudę. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, w czerwcu 2021 r. 
Gmina Kroczyce złożyła wnioski o pomoc dla gmin w ramach 
Śląskiego Pakietu dla Turystyki na modernizację 5 placów zabaw. 
Dostaną one nowe życie! Jednak nie tylko place zabaw zostaną 
zmodernizowane, również obiekty małej architektury przy pla-
cach zabaw oraz w centrum Kroczyc. 

Jakie zadania zostaną zrealizowane w ramach otrzymanej 
pomocy? 

1. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Siemięrzyce.
2. Modernizacja placu zabaw w Piasecznie.
3. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lgota Murowana.
4. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dzibice.
5. Wymiana obiektów małej architektury w "Kroczyckich 

Krupówkach".
6. Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej na tere-

nie rekreacyjnym i placu zabaw przy amfiteatrze i base-
nie w Kroczycach.

Gmina Kroczyce otrzymała na ten cel prawie 170 tys. zł! Wrę-
czenie symbolicznych czeków odbyło się 6 lipca pod zamkiem  
w Ogrodzieńcu. Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Cheł-
stowski wraz z Wicemarszałkiem Dariuszem Starzyckim oraz 
panią Beatą Białowąs wspólnie z radnymi Sejmiku Śląskiego 

przekazali czeki dla gmin turystycznych z Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.

Uchylając rąbka tajemnicy… możemy zdradzić, że przy ba-
senie pojawi się morski motyw i będą miejsca do odpoczynku. 
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumenta-
cji do przetargu. Zaplanowane zadania zostaną zrealizowane do 
końca listopada 2021 r. 
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Środa 14 lipca b.r. na długo zapad-
nie w pamięci wielu mieszkańców 
i gości gminy Kroczyce. W tym 

dniu nad województwem śląskim przeszły 
burze wraz z wichurami. Niestety, powiat 
zawierciański był jednym z najbardziej 
doświadczonych tymi zjawiskami powia-
tów w  całym województwie. Do dziś 
przy drogach widać jeszcze połamane, 
uschnięte gałęzie drzew.

nie da się ukryć, że postępujące glo-
balne ocieplenie wpływa na co raz to 
gwałtowniejsze zjawiska pogodowe w Eu-
ropie. O  trąbach powietrznych, wichu-
rach, powodziach, w  których życie tracą 
setki ludzi, wcześniej słyszano wyłącznie 
w  radiu i  telewizji jako tragiczne wieści 
z kontynentów takich jak Azja czy Ame-
ryka. Obecnie sezon letni niestety obfitu-
je również w Polsce w alerty pogodowe, 
które zwiastują niebezpieczne zjawiska 
pogodowe. Tak było 14 lipca, kiedy to 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wy-
słało alert o możliwości wystąpienia burz, 
silnych wiatrów, gradu i  podtopieniach. 
W tym czasie na terenie obozowiska har-
cerskiego w  Kostkowicach przebywało 
370 zuchów i  harcerzy z  województwa 
śląskiego, małopolskiego i mazowieckie-
go. Dzieci i młodzież przyjechali na Jurę 
Krakowsko- Częstochowską odkrywać 
wakacyjne przygody i  spędzić wspania-
ły czas z  innymi harcerzami. niestety te 
plany pokrzyżowała wichura. 

Organizatorzy obozu w Kostkowicach 
- hufiec Ziemi Zawierciańskiej podjął de-
cyzję o  ewakuacji uczestników obozu. 
Było to wyzwanie dla zarówno dla or-
ganizatorów, władz samorządowych jak 
i służb mundurowych, które uczestniczy-
ły w  akcji. Wspólne działania przyniosły 
pozytywne efekty. Ewakuacja przebiegła 
pomyśle i zakończyła się sukcesem. Po-
szkodowana została jedna osoba spo-
śród harcerzy. Wójt Gminy Kroczyce był 
obecny podczas całej akcji ewakuacyjnej. 
Pozostawał również w  stałym kontakcie 
z  Wojewodą Śląskim oraz Starostą Po-
wiatu Zawierciańskiego. Gmina Kroczyce 
zapewniła transport uczestników obozu 
do Szkoły Podstawowej w  Kroczycach, 
zapewniła wyżywienie oraz napoje. Dzie-
ci i  młodzież otrzymały wszechstronne 
wsparcie oraz mogły poczuć się już bez-
pieczne. 

Sztab kryzysowy zwołany przez Wo-
jewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka 
w  Komendzie Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Katowicach zadecy-
dował o  przewiezieniu przez żołnierzy 
WOT śpiworów, łóżek i  materaców do 
Szkoły Podstawowej w  Kroczycach oraz 
wsparciu psychologicznym dla zuchów 
oraz harcerzy. W  godzinach nocnych na 
miejscu zdarzenia pojawił się Wojewoda 
Śląski wraz z Starostą Zawierciańskim. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
akcji ewakuacyjnej w Kostkowicach, PSP 

oraz jednostkom OSP z  terenu Gminy 
Kroczyce, GOPR z  Podlesic, pracowni-
kom Szkoły Podstawowej w  Kroczycach 
oraz pracownikom Urzędu Gminy. Dzięki 
Wam, dzieci i młodzież mogły poczuć się 
bezpiecznie.

Tego wieczoru przeprowadzono rów-
nież ewakuację bazy obozowej hufca 
ZhP Czechowice-Dziedzice w  Podlesi-
cach. Uczestnicy obozu cali i bezpieczni 
zostali umieszczeni w świetlicy wiejskiej 
w Podlesicach oraz w domach mieszkań-
ców Podlesic, którzy okazali pomoc i za-
angażowanie w akcję. harcerze otrzymali 
wsparcie ze strony OSP Podlesice, Gmi-
ny Kroczyce, Koła Gospodyń Wiejskich 
z Podlesic, Grupy Jurajskiej GOPR.

Ewakuacja harcerzy była prioryte-
towa dla służb mundurowych, jednak 
tej nocy strażacy na pewno nie spali. 
W  samym powiecie zawierciańskim do 
godz. 20 zgłoszono ponad 150 zdarzeń. 
Powalone drzewa na drogach, woda 
w piwnicach, zerwane pokrycia dachowe. 
Usuwanie skutków wichury nadal trwa. 
hufiec Ziem Zawierciańskiej z  pomocą 
OSP z  terenu powiatu zawierciańskiego 
oczyszcza teren obozowiska.

najważniejsze, że w  wyniku wichury 
i  burzy, która nawiedziła gminę Kroczy-
ce nikt nie ucierpiał fizycznie. Dobra ma-
terialne zostaną odbudowane, a  szkody 
usunięte. Życie ludzkie jest bezcenne, 
a jak pokazują ostatnie doniesienia o po-
wodziach u  naszych zachodnich sąsia-
dów przypomina również jak jest kruche. 
Człowiek w  zderzeniu z  siłami natury, 
często przegrywa. Dlatego tak bardzo 
ważne jest również dbanie o  planetę 
i wprowadzanie ekologicznych rozwiązań 
do życia codziennego. Globalne ocieple-
nie to nie mit, a fakt. 

eWaKuacja harcerzy z oBozoWiSKa 
W KoStKoWicach i PoDleSicach
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Dzień 21 maja 2021 r. na pewno stał się wyjąt-
kowy dla Pani Zofii Wiejaty, mieszkanki Gminy 
Kroczyce. Została ona odznaczona srebrnym 

medalem „Za zasługi dla obronności kraju” przy-
znawanym przez Ministra Obrony Narodowej. Aktu 
dekoracji dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień  
w Będzinie ppłk mgr inż. Andrzej KŁUŚ wraz z Wójtem 
Gminy Kroczyce Stefanem Pantakiem, który w imieniu 
władz Gminy wręczył Pani Marii dyplom uznania. 

 Powodem, dla którego wyróżniono miesz-
kankę naszej Gminy, jest okazanie wysokiego uznania 
za wychowanie trójki dzieci na wzorowych i ofiarnych 
żołnierzy (srebrny medal nadaje się rodzicom, których 
troje albo czworo dzieci pełniło nienagannie czynną 
służbę wojskową lub zasadniczą służbę wojskową). 

  Pani Maria nie kryła wzruszenia i mówiła, że 
była zaskoczona wiadomością o przyznanym jej od-
znaczeniu. Informacja o uhonorowaniu, została za-
mieszczona również na portalu Facebook. Pod postem 
znalazły się liczne gratulacje dla Pani Wiejaty, moc po-
lubień oraz serduszek, post również był chętnie udo-
stępniany. Oprócz Ministra Obrony narodowej oraz 
przedstawicieli Gminy, również lokalna społeczność 
okazała w ten sposób wyrazy szacunku i uznania. 

Pani zofia 
uhonoroWana 
SreBrnym meDalem 
„Za ZaSłUGi Dla 
OBROnnOŚCi KRaJU”

Przypominamy, że od marca 2021 roku na Kroczyckich Kru-
pówkach funkcjonuje czujnik powietrza Airly pozwalający 
na bieżąco monitorować stan powietrza w naszej Gminie 

i dostarczać mieszkańcom informacji na ten temat. Tablica LED 
zamontowana w centrum Kroczyc wyświetla informacje o aktu-
alnym stanie powietrza. Komunikaty, w zależności od jakości 
powietrza w danej chwili, wyświetlają się za pomocą odpowied-
niego emotikonu czyli „buźki”. Uśmiechnięta buźka oznacza 
dobrą jakość powietrza, smutna minka symbolizuje złą jakość 
powietrza, natomiast minka niezadowolona, a nawet zła oznacza, 
że powietrze jest mocno zanieczyszczone. Buźki wyrażają swój 
stan emocjonalny kolorami: zielonym, żółtym oraz czerwonym. 

Czujnik Airly mierzy w czasie rzeczywistym stężenie pyłów za-
wieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, a także najważniejsze pa-
rametry pogodowe. Powyższe dane pozwalają przedstawić 
dokładne dane o jakości powietrza w lokalizacji, w której jest 
umieszczony. Dane z sensorów przesyłane są co minutę na ser-
wery, gdzie po ich weryfikacji i kalibracji udostępniane są m.in. 
na platformie airly.org/map/pl/ , w aplikacji „Airly”, którą można 
znaleźć w Sklep Play dla użytkowników systemu Android oraz 
App Store dla posiadaczy systemu iOS, na tablicy LED oraz na 
stronie internetowej www.kroczyce.pl.

SPraWDź czym  
oDDychaSz W Kroczycach 
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Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.  

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , 
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie. 

 

1  L I P C A  2 0 2 1
Z Ł Ó Ż  D E K L A R A C J Ę

 W W W . Z O N E . G U N B . G O V . P L  

W jakim celu te informacje są zbierane?
 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na
podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem

stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest
poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji
substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które

przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa,
np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą

się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy
nieprzekraczającej 1 MW.

Gdzie znajduje się wzór
deklaracji w formie papierowej?

 
https://zone.gunb.gov.pl/dokume
nty-do-pobrania/

 
 Ile mam czasu na złożenie

deklaracji?
 

Deklarację, która dotyczy źródła
ciepła i spalania paliw, które zostało
uruchomione przed 1 lipca należy
złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które
zostało uruchomione po 1 lipca,
deklarację należy złożyć w terminie
14 dni. 

 
 Czy złożenie deklaracji jest

obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma
obowiązek złożyć deklarację.

 
 

Kto składa deklarację?
 

Właściciel/zarządca budynku,
który jest zasilany przez źródło
ciepła lub spalania paliw do 1 MW,
np. piec, miejska sieć
ciepłownicza, pompa ciepła etc. 

 
 

Jak można złożyć deklarację?
 

Deklarację można złożyć
elektronicznie lub wersji papierowej,
osobiście w urzędzie właściwym dla
umiejscowienia budynku lub wysłać
listem.

 
 

Jak złożyć deklarację przez internet?
 

Wejdź na stronę
www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na
stronie głównej ->złóż deklarację<-
wypełnij ją i wyślij.  

 
 

Czego potrzebuję, żeby złożyć
deklarację przez internet?

 
profilu zaufanego albo dowodu
elektronicznego

 
 

www.zone.gunb.gov.pl

Już od 10 czerwca br. w budynku Urzędu Gminy w Kroczycach 
został uruchomiony Punkt Informacyjno - Konsultacyjny rządo-
wego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W tym dniu na oficjalnym profilu Gminy Kroczyce na portalu Fa-
cebook, został zamieszczony materiał informacyjny dla miesz-
kańców Gminy przedstawiający główne założenia programu oraz 
informacje na temat funkcjonowania punktu w formie nagrania 
wideo. Materiał jest dalej dostępny na platformie Facebook oraz 
yOUTUBE. Zachęcamy do jego obejrzenia. 

Nr telefonu do pracownika  
Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego: 

799 058 498 lub (34) 315 21 50 do 5 .
TELEFON CZYNNY W GODZINACH PRACY PUNKTU

W Punkcie Konsultacyjnym istnieje możliwość skonsultowa-
nia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Prioryteto-
wego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. następnie wniosek 
przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie następuje jego 
ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie miesz-
kańcom Gminy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu 
„Czyste Powietrze”. Utworzenie Punktu jest realizacją zawartego 
porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Kroczyce.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z dofinansowania m.in. do 
wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych,  
a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy.

Zapraszamy do Punktu!
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta,  przez który mogą 
Państwo samodzielnie złożyć wniosek dostępne są na stronie: 
www.wfosigw.katowice.pl .

Zachęcamy również do zapoznania się z ulotką dołączoną do 
gazety na temat programu “Czyste powietrze”.

zŁÓŻ WnioSeK W ramach 
ProGramu „czySte PoWietrze” 
W urzęDzie Gminy Kroczyce
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Segregacja odpadów powstających w naszych 
gospodarstwach domowych jest bardzo ważna. 
Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach:
1. nie myjemy opakowań, słoików i innych 

odpadów.
2. Opróżniamy opakowania z resztek zawar-

tości.
3. Odrywamy wieczka od pojemników.
4. Puszki, butelki plastikowe, kartony oraz 

inne odpady zgniatamy przed wyrzuce-
niem.

5. Korki z butelek plastikowych po zgniece-
niu ponownie nakręcamy (lekko). 

6. Do odpadów biodegradowalnych nie 
wyrzucamy mięsa i nabiału, tylko resztki 
roślinne i skorupki jajek.

7. Odpady biodegradowalne wyrzucamy 
luzem albo w torbach papierowych lub 
innych oznaczonych jako ulegające kom-
postowaniu.

8. Segregujemy tylko czysty papier, brudny 
i zatłuszczony trafia do pojemnika na 
odpady zmieszane.

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH:
• WOREK NA PAPIER
Tu trafiają: papier biurowy, kartony, torby, 
gazety, magazyny, opakowania papierowe. 
nie wyrzucamy do niego jednak papieru 
zanieczyszczonego (np. tłuszczem), odpadów 
higienicznych, papieru lakierowanego i folio-
wanego, itp.

• WOREK NA SZKŁO
Możemy tu wrzucić szklane butelki i słoiki bez 
nakrętek oraz opakowania szklane po kosme-
tykach. Jednak nie każdy rodzaj szkła nadaje 
się do segregacji, np. znicze, ceramika – por-
celana, talerze czy szkło żaroodporne powinny 
trafić do odpadów zmieszanych.

• WOREK NA METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE: 

Powinny trafić tu opakowania plastikowe oraz 
metalowe: puszki, kartony po mleku i sokach, 
folia aluminiowa. natomiast nie wrzucamy: 
zabawek, opakowań po farbach, lakierach, 
olejach, opakowań z gumy oraz sprzętu elek-
tronicznego i części samochodowych (nawet 
wykonanych z plastiku).

• WOREK NA BIOODPADY: 
nie wrzucamy tu: popiołu, ziemi, kamieni, 

jaK SeGreGoWaĆ oDPaDy Komunalne?
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PO CZYM POZNAĆ, ŻE DANY ODPAD KOMUNALNY NADAJE SIĘ DO 
SEGREGACJI?
Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane symbole pojawiające się  
w szczególności na opakowaniowych odpadach komunalnych. Opako-
wania, z tymi symbolami można wrzucać do worków przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki odpadów. 

SYMBOL ZNACZENIE

Symbol, który przedstawia trzy zielone strzałki, które 
tworzą trójkąt jest znakiem recyklingu. Można go znaleźć 
na opakowaniach, które można wykorzystać ponownie. 
Mogą mu towarzyszyć napis i cyfra – informują one wtedy 
o nazwie surowca, który wykorzystany został do wyprodu-
kowania danego opakowania.

Symbol „zielony punkt” na opakowaniu informuje o tym, 
że producent bierze udział w procesie recyklingu i odzy-
sku w danym kraju.

Znak aluminium – oznacza, że opakowanie wyprodukowa-
ne zostało z aluminium i nadaje się do recyklingu.

Znak oznaczający możliwość ponownego wykorzystania 
opakowania. Oznacza to, że po wykorzystaniu produktu 
jego opakowanie można wykorzystać co najmniej drugi raz.

Znak, który oznacza opakowania biodegradowalne – takie, 
które podczas kompostowania rozkładają się nie uwalnia-
jąc szkodliwych dla naszego środowiska substancji.

resztek mięsnych, kości i odchodów zwierzęcych. Do tego pojemnika 
powinno trafić wszystko, co jest organiczne i podlega rozkładowi, a więc 
np.: trociny, skoszona trawa, kora drzew, gałęzie, liście, odpady spożyw-
cze i kuchenne.

• POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE:
Tu trafiają pozostałe odpady, te których nie możemy umieścić w żadnym 
z worków. Im bardziej dokładna segregacja, tym mniej odpadów trafia do 
tego pojemnika. Obniżymy w ten sposób koszty odbioru odpadów – frak-
cja odpadów zmieszanych jest najbardziej kosztowna, a także przyczyni-
my się do poprawy stanu środowiska. 

DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ?

1. Powstanie mniej wysypisk, a te które już są, będą mogły być 
dłużej wykorzystywane. 

2. Zmniejszysz zużycie cennych surowców. 
3. Oszczędzisz energię. 
4. Zadbasz o środowisko naturalne – ochronisz glebę i wody 

gruntowe. 
5. Ograniczysz emisję trujących gazów oraz ilość ścieków. 
6. Zmniejszysz ilość trudno rozkładających się odpadów na wysy-

piskach. 
7. nadasz kolejne życie odpadom – np. z butelek PET powstanie 

polar, namiot albo buty.
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Kochamy lato, czekamy na nie z utęsknieniem, szczególnie po 
długiej tegorocznej zimie i skromnej wiośnie, która w tym roku 
nie uraczyła nas wieloma ciepłymi dniami. Lato kojarzy się z bez-
troską, słońcem, błękitnym niebem, wakacjami i upałami, które 
jak wiadomo, są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. 
Jak zadbać o naszego psa latem, gdy jest szczególnie narażony 
na wysokie temperatury otoczenia? Przede wszystkim każdego 
dnia, wychodząc z domu np. do pracy na wiele godzin, musimy 
pamiętać, że nasz pupil sam nie naleje sobie chłodnej wody do 
miski, ani nie schroni się w cieniu, jeśli mu go nie zapewnimy. 
Przy temperaturach ponad 30 ºC na dworze  miska z wodą nie 
wystarczy.
Co sprawi, że twój pies będzie czuł się komfortowo, a ty nie bę-
dziesz miał/miała wyrzutów sumienia, że jest mu źle?
1. Woda musi być zawsze świeża i chłodna.
2. Jeśli idziesz z pupilem na dłuższy spacer, zabierz dla niego 

wodę. Przenośny bidon dla psa z miską to koszt. ok 10 zł. 
najlepiej zrezygnuj z długich eskapad w południe.

3. Regularne szczotkowanie sierści psa, zapewnia mu odpo-
wiednią wentylację skóry.

4. Pamiętaj latem o kąpieli psa, nie polewaj go lodowatą wodą, 
wybierz letnią.

5. Można zakupić PSyjacielowi, matę chłodzącą jako dodatko-
we legowisko. To już jednak większy wydatek.

6. Jeśli twój czworonóg mieszka na dworze, ma budę lub kojec, 
pamiętaj, aby były one zlokalizowane w zacienionym miej-
scu. Wtedy sam zadecyduje, czy chce iść do cienia, czy zo-
staje i się wyleguje w pełnym słońcu.

Pamiętajmy też o zabezpieczeniu czworonogów przeciw klesz-
czom, które czyhają na ludzi i psy,  nie tylko w lesie. Kleszcza 
można „złapać” również na własnym podwórku lub łące. Po każ-
dym spacerze obejrzyjmy więc siebie i zwierzaka, to uchroni nas 
przed przykrymi niespodziankami. 

W ciągu ostatnich 3 lat do Urzędu wpłynęły setki wniosków na 
łączną sumę 476,44 MG.*

Świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy Kroczyce wzra-
sta z roku na rok. Wiedzą jak szkodliwe są wyroby zawierające 
azbest. 
Gmina Kroczyce, wzorem lat poprzednich, także w tym 
roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest z budynków pry-
watnych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2021” do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Zainteresowanie skorzystaniem  
z dofinansowania jest bardzo wysokie, złożono 72 wnioski na 
utylizację wyrobów azbestowych, w tym 10 wniosków obejmu-
jących demontaż z budynków. Łączna ilość odpadów przewi-
dzianych do odebrania to 162,86 Mg, co przekłada się na kwotę 
dofinansowania w wysokości 100 606,00 zł. Demontażem oraz 

zbiórką wyrobów azbestowych z budynków na terenie naszej 
Gminy będzie zajmować się firma LOGISTyKA ODPADÓW SP.ZO-
.O. UL.SZKLAnA20, 43-300 BIELSKO-BIAŁA.
Termin zakończenia zbierania azbestu od mieszkańców to  
31 sierpnia 2021r. Rozliczenie całego zadania w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ma nastąpić 
do dnia 30 września 2021r.

*MG- Megagram – pochodna jednostka masy w układzie SI rów-
na jednemu milionowi gramów (1 000 000 g), popularna nazwa 
– tona. 

PraWie 500 
ton azBeStu 
zutylizoWali 
MIESZKAńCy GMIny W 
CIąGU OSTATnICh 3 LAT! 

jaK zaDBaĆ o 
czWoronoGi latem?



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 2/2021 | Lipiec 2021 11

23 czerwca w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczy-
cach w wyremontowanej sali gimnastycznej, która obecnie stała 
się salą widowiskową, odbyło się uroczyste wręczenie stypen-
diów Wójta Gminy Kroczyce. Stypendia przyznawane są corocz-
nie dla uczniów, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami. 
Mogą je otrzymać uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych  
z terenu Gminy Kroczyce.

Tegoroczni laureaci mogli dzielić się tymi wspaniałymi mo-
mentami z rodzicami, którzy na pewno byli dumni i wzruszeni. 
W uroczystości brali również udział dyrektorzy szkół podstawo-
wych z terenu Gminy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Kro-
czyce. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży oraz listy gratula-
cyjne dla rodziców wręczył Wójt Gminy Kroczyce- Pan Stefan 
Pantak, który życzył stypendystom dalszych sukcesów w nauce 
oraz kontynuacji stypendiów w szkołach średnich.
Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach:
Kategoria I - wybitne osiągnięcia w nauce
Kategoria II - wybitne osiągnięcia artystyczne
Kategoria III - wybitne osiągnięcia sportowe

Stypendyści indywidualni otrzymali za swoją pracę i trud jed-
norazową nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł, zespoły, które 
wykazały się wybitnymi osiągnięciami otrzymały 1200 zł. Kwoty 
i zasady przyznawania stypendium zostały określone w uchwale 
nR 66/IX/2019 z dn. 30 sierpnia 2019 r. 

STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA                     
W NAUCE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KROCZYCACH
L.P Nazwisko i imię ucznia 
1. Bednarz Sonia
2. Domagała Agata
3. Domagała Aleksandra 
4. Galas Bartosz
5. Górski Dawid
6. Gradzik natalia 
7. Jurek Wiktor
8. Juszczyk Błażej
9. Kita natalia
10. Łukasik Marzena
11. Machura natalia
12. Miler Franciszek
13. Moczulska Aniela
14. Moczulska Zoja 
15. Moczulski Antoni

16. Samborski Patryk
17. Sow Adam
18. Stemplowska nikola
19. Wypchał Amelia

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRADŁACH
1. Kita Amelia
2. Łągiewka Łukasz 
SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI "ELEMENTARZ"  

W SIAMOSZYCACH 
1. Bzdęga Michalina 

STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KROCZYCACH

1.
ZESPÓŁ 

Kita natalia 
2. Masiarek Alicja
3. Wożna Malwina

SZKOŁA PODSTAWOWA W PADŁACH
1. Amelia Kita 

STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KROCZYCACH

1. Bednarz Sonia

Stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Kroczyce. Z pewnością będą one motywacją do jeszcze 
bardziej wytężonej pracy i mobilizacją do osiągania sukcesów 
wyróżnionych rówieśników.

Wszystkim stypendystom gratulujemy wspaniałych wyników 
w nauce oraz wybitnych osiągnięć sportowych i artystycznych. 
Ósmoklasistom życzymy sukcesów w dalszej edukacji, a ich 
młodszych kolegów, mamy nadzieję zobaczyć w przyszłym roku 
w gronie stypendystów.

 

Przyznano StyPenDia 
WÓjta Gminy 

Kroczyce za WyBitne 
oSiąGnięcia W roKu 
SzKolnym 2020/2021 
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Odkąd zaczęła się pandemia zmie-
niło się całkowicie nasze podej-

ście do życia. Dni stały się monotonne, 
a  wszystko nudniejsze. Każdego dnia 
robiliśmy dokładnie to samo. Ta ciągła 
rutyna nie daje nam spokoju. Wcześniej 
z uśmiechem na twarzy chcieliśmy wyjść 
na świeże powietrze, czy spotkać się ze 
znajomymi. Nie baliśmy się jechać na 
wakacje bądź wyjść do sklepu, a  przez 
ostatni rok przyzwyczailiśmy się do tego, 
że wyjście z domu, to wyjście w masecz-
ce. Na całe szczęście świat wraca do 
względnej „normalności”, dzięki szcze-
pieniom. Możemy już na świeżym powie-
trzu poruszać się bez nich.

Już od dłuższego czasu w historii Pol-
ski nie było takiej sytuacji, aby prywatność 
człowieka i jego wybory były aż tak ogra-
niczane i kontrolowane przez innych. Mam 
tutaj na myśli sytuację epidemiczną w kra-
ju i  różne obostrzenia, które nas ograni-
czały. Ciągłe otwarcia i ponowne zamknię-
cia lokali, centrów handlowych, siłowni czy 
szkół potrafiły wyprowadzić z równowagi. 
na pewnym etapie również obowiązywał 
czasowy zakaz przemieszczania się dzieci 
i  młodzieży w  wyznaczonych godzinach, 
czy ograniczenia możliwości spotykania 
się z rówieśnikami. To wszystko piętrzyło 
narastający niepokój społeczny. nasto-
latkowie stali się w  stosunku do siebie 
zdystansowani, utracili bezpośrednie 
więzi koleżeńskie. Każdy musi poznawać 
innych i siebie na nowo, jednak wiadomo, 
iż nie jest łatwo otworzyć się na otoczenie 

po tak długim czasie w zamknięciu. Wiele 
znajomości oraz relacji podupadło. Brak 
znajomych oraz ciągłe siedzenie w  do-
mach spotęgowało odczucie samotności 
wśród młodych ludzi i jeszcze bardziej od-
sunęło ich od środowiska rówieśniczego. 
Czy łatwo nam będzie powrócić do stanu 
sprzed epidemii i  zacząć sobie na nowo 
ufać? 

Pozostając w domach w ramach walki 
z koronawirusem mogliśmy korzystać je-
dynie z dobrodziejstw techniki, by kontak-
tować się ze światem. najważniejszą rolę 
w naszym życiu zaczął odgrywać Internet, 
w  tym media społecznościowe. Całe na-
sze życie się tam przeniosło, wydarzenia 
integracyjne, koncerty czy usługi. Do tego 
doszły lekcje online i  praca zdalna doro-
słych…. narzucany odgórnie model wal-
ki z  pandemią nakazujący pozostawanie 
w domu, stał się przyczyną zmiany nasze-
go stylu życia. Kreatywne i  ciekawe spę-
dzanie wolnego czasu w zdrowy dla orga-
nizmu sposób zamieniliśmy na oglądanie 
telewizji i serfowanie po Internecie. Kiedyś 
komputer był odskocznią od rzeczywisto-
ści, a teraz stał się narzędziem, które użyt-
kujemy przez całe dnie, bez którego nie 
jesteśmy w  stanie funkcjonować. Podob-
nie telefon – dziś to nieodzowny atrybut 
każdego nastolatka. Z  powodu ciągłego 
korzystania z  urządzeń elektronicznych 
na bieżąco wiemy, co dzieje się w  sieci. 
Coraz częściej nie potrafimy odróżnić fak-
tów od mitów. Wiele dzieci zaczęło swoją 
przygodę z zaproszeniem do życia w sieci 
o wiele za wcześnie. Zapracowani rodzice 

nie zawsze w porę zauważą problem i za-
reagują na to, jak długo i w jakim celu ich 
pociecha korzysta z Internetu. 

Być może niektórzy uczniowie polu-
bili lekcje zdalne, ale na pewno godziny 
spędzone przed ekranem komputera, nie 
przysłużyły się naszemu zdrowiu. Znacz-
ne pogorszenie się wzroku, szybkie zmę-
czenie, złe samopoczucie, czy ból głowy 
to najprawdopodobniej efekt uboczny 
zdalnej nauki, który nie jest nam czymś 
obcym. 

Teraz nasuwa się pytanie, czy są jakieś 
plusy dystansowania kontaktów społecz-
nych od marca 2020 r. w związku z pan-
demią? Osobiście nie odnajduję takich, 
lecz jak wiadomo na pewno znajdą się 
i  zwolennicy takiego trybu życia, którzy 
preferują naukę/pracę zdalną.

 Miejmy nadzieję, że we wrześniu, wra-
cając do szkół, nie będziemy się zastana-
wiać nad tym, kiedy znowu wyślą nas do 
domów i zacznie się edukacja zdalna….

Optymistycznie patrząc, już są waka-
cje. Zatem odpocznijmy od komputerów 
i na nowo otwórzmy się na bezpośrednie 
spotkania. Wykorzystajmy czas waka-
cji najlepiej, jak to możliwe. Oczywiście 
pamiętając o  własnym bezpieczeństwie. 
Czasu straconego przez ograniczenia wy-
nikające z pandemii nie można już odzy-
skać. Jednak można na nowo odbudować 
więzi koleżeńskie. 

Alicja Masiarek
Klasa 8a

Szkoła Podstawowa w Kroczycach

WyKorzyStajmy 

czaS 
WaKacji 
najlePiej, 
jaK to 
moŻliWe
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Każdy uczeń w połowie marca 2020 roku był szczęśliwy, 
bo jak tu się nie cieszyć z dodatkowego wolnego czasu?! 

Szkoła zamknięta do odwołania! Jednak, czy to do końca było 
takie dobre? W końcu to czas pandemii… Nie można wycho-
dzić z domu bez pilnej potrzeby, żadnych spotkań z kolegami, 
żadnego grania w piłkę na boisku. Każdy z nas musiał uczyć się 
sam, a po czasie spędzonym na nauce – NUDA, NUDA, NUDA!!! 

Jednak brak pomysłu na spędzenie wolnego czasu ma swoje 
zalety, bo zawsze zmusza nas do działania. W moim przypadku  
z nudów wybrałem się na swój własny strych. Pomyślicie: ,,Co cie-
kawego może być na strychu?” Powiem Wam, że na moim strychu 
jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Znalazłem tam żelazko z duszą  
i dwa stare aparaty fotograficzne, jeden z nich ma ok. 80 lat. 

Są tam też klasery ze znaczkami, jest ich aż 6 sztuk! Ale mnie 
najbardziej zaciekawił ogromny księgozbiór należący do mojego 

pradziadka. Zacząłem liczyć zebrane tam książki i okazało się, 
że jest ich tam ponad 100. niektóre są bardzo stare, kilka z nich 
jest jeszcze napisanych po rosyjsku. Dziadek podpowiedział mi, 
że może mi się spodobać cykl książek o Tomku Wilmowskim au-
torstwa Alfreda Szklarskiego. Posłuchałem dziadka i był to strzał 
w dziesiątkę -,,połknąłem’’ wszystkie części. I… przepadłem! Zła-
pałem bakcyla  i śmiało mogę stwierdzić, że czytanie jest więk-
szym pożeraczem czasu niż gry komputerowe. nuda już mi nie 
grozi. Po serii książek o Tomku przeczytałem też całą serię o har-
rym Potterze. I na tym na pewno nie poprzestanę!

Teraz już wiem, że czas pandemii nie musi nam się kojarzyć ze 
strachem i nudą. Wystarczy tylko znaleźć coś, co pomoże nam po-
móc pokonać nudę i stanie się naszym bezpiecznym uzależnieniem.

Ja swoje hobby już znalazłem i życzę tego każdemu z Was!
Filip Pompka, kl. VI

SP w Pradłach 

Wakacje 
to czas 

odkrywania 
noWych 
pasji!

Przejście z dnia na dzień na inny, nieznany nam dotąd tryb 
nauczania, było dla nas, uczniów, trudnym przeżyciem. 

Pierwsza fala zdalnego nauczania chyba każdemu z nas się 
podobała... mało lekcji, wszyscy uczyliśmy się obsługiwania 
platformy Teams, mieliśmy więcej czasu wolnego.

Jednak, gdy od października znów wróciliśmy “na zdalne”, 
nie było już tak kolorowo. Częste problemy z Teamsem, brak 
internetu czy inne problemy były dla nas udręką. Sprawdziany, 
kartkówki, prace domowe wielokrotnie nie dochodziły na czas, 
co stało się nieraz powodem stresu. 

Kiedy po wielu miesiącach wróciliśmy do nauczania stacjo-
narnego, mogliśmy w końcu spotkać się z całą klasą, rozmawiać 
ze sobą na żywo, śmiać się,  bawić… słowem, wrócić do normal-
ności. Chociaż przez chwilę, spędziliśmy czas tak, jak dawniej.

Myślę, że zdalne nauczanie nie było takie złe, ale jednak 
nie do końca idealne, gdyż utrudniło nam naukę do egzaminu.  

na całe szczęście, po powrocie do szkoły, nauczyciele odstąpili od 
sprawdzania notatek, robienia sprawdzianów, co dało nam ulgę  
i mniej stresu. Moim zdaniem lepiej, że chociaż przez chwilę, 
przed wakacjami, chodziliśmy do szkoły, gdyż mogliśmy mieć 
bezpośredni kontakt z nauczycielami i rówieśnikami, a dla nas, 
młodych ludzi, jest to bardzo ważne.

Karolina Tuszyńska, kl. VIII
SP Pradła

NauKa zdalNa…
na początku 
było fajnie…
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Szkoła Podstawowa w Pradłach wzięła udział w programie 
edukacyjno-grantowym marki Velvet „Piątka dla Natury”, które-
go celem było wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach oraz 
aktywizowanie uczniów do zmieniania na lepsze swojego najbliż-
szego otoczenia. Program ten nawiązywał do pięciu obszarów 
strategii Eco Agenda 2025 realizowanej przez Velvet CARE: troska 
o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja 
zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  
Pierwsza, regionalna edycja programu była dedykowana szko-
łom z powiatów olkuskiego i zawierciańskiego. Dyrektorzy szkół 
mieli możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ekoprojektu 
realizowanego lub planowanego przez szkołę, nawiązującego do 
jednego z pięciu wymienionych ekoobszarów. na szkoły czekało 
5 grantów o wartości 10 000 zł każdy oraz pięć wyróżnień w po-
staci zestawu papieru toaletowego marki Velvet. 

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pradłach 
podjęli wyzwanie i postanowili wziąć udział w inicjatywie na rzecz 
ochrony środowiska oraz promocji postaw proekologicznych. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska szkolnego: 
pani Katarzyna Dusza, pani Iwona Migdał-nemś oraz pani Doro-
ta Dunak-Buła opracowały dwa ekoprojekty: „Akcja segregacja”  
– w projekcie zaplanowano wyposażenie szkoły w kosze do se-

gregacji śmieci, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz 
rajd pieszy dla  uczniów. Drugi ekoprojekt dotyczył utworzenia 
„Zakątka ekologicznego”, miejsca, które przyczyniłoby się do 
integracji uczniów, a także do wzrostu ich świadomości ekolo-
gicznej. W Zakątku prowadzono by lekcje na świeżym powietrzu, 
zajęcia pozalekcyjne oraz spędzano by czas wolny. Jego wizu-
alizację wykonali uczniowie: Kacper Kubara, Amelia Kita, Emilia 
Szuleta, Radosław Widawski oraz pani Agnieszka Stolarczyk. 

Ekoprojekt „Akcja segregacja” został  wysoko ocenio-
ny przez Jury i tym samy przyznano mu wyróżnienie. Szkole 
przekazano paletę papieru toaletowego o wartości 1677 zł. 

Może to nie jest to, o czym marzyli uczniowie, ale na dobry 
początek to wielki sukces. 

W roku szkolnym 2021/22 program będzie kontynuowany  
w wersji ogólnopolskiej i  na  pewno Szkoła Podstawowa w Pra-
dłach  podejmie ekologiczne wyzwanie kolejny raz.

WyrÓŻnienie eKoProjeKtu SzKoŁy 
PoDStaWoWej W PraDŁach  
W PROGRaMie „PiąTKa Dla naTURy”

Mieszkańcy Gminy Kroczyce są na czele rankingu szczepień przeciw 
COVID-19, w kategorii „małe gminy do 30 tys. mieszkańców” wśród gmin 
byłego województwa częstochowskiego. 

źródło:https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/regional 
Stan na dzień: 21 lipca 2021 r.

Gminy do 30 tys. mieszkańców z terenu byłego województwa często-
chowskiego rywalizują ze sobą w kategorii "MAŁA GMInA", gdzie nagro-
dą jest 1 mln zł! nagrody mogą być przeznaczone na dowolny cel zwią-
zany z przeciwdziałaniem COVID-19. Wygraną można wydać na wszelkie 
działania związane z profilaktyką skutków pandemii, w tym społeczno-
-gospodarcze. Termin zakończenia konkursu to 31 października 2021 r. 

W konkursie tym nie jest jednak najważniejsza nagroda pieniężna dla 
Gminy, ale nasze zdrowie czyli odporność przeciw COVID-19. Szczepie-
nia na koronawirusa to najlepszy sposób na zakończenie pandemii. Tylko 
zbiorowa odporność pozwoli nam na powrót do normalnego życia. 

Gmina Kroczyce liDerem 
W SzczePieniach 
PrzeciWKo coViD-19!
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W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo 
oraz w związku z realizacją narodowego Programu 
Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-
-CoV-2 w obliczu   ciągłego rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-Cov-2 - COVID -19 pragniemy 
Państwa poinformować o możliwości skorzystania 
ze szczepienia przeciwko COVID-19 oraz o możliwo-
ści przewiezienia do punktu szczepienia osób:

• mających trudności z dotarciem do punktu 
szczepień, które posiadają aktualne orze-
czenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub n lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami;

• mają trudności z dostępem do punktu 
szczepień (np. osoby 70+, niemające moż-
liwości samodzielnego dojazdu do punktu 
szczepień).

Zaszczepić można się w wyznaczonych do tego 
poradniach.

Transport będą mogły umówić osoby, które zo-
stały zakwalifikowane do szczepienia i znają już do-
kładny termin i miejsce szczepienia oraz mają trud-
ność z dotarciem do niego.

W razie potrzeby skorzystania z transportu 
gminnego, prosimy o kontakt telefoniczny w godzi-
nach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku, pod 
numerem telefonu: 509 617 840.

Zachęcamy do szczepień, aby zminimalizować 
ryzyko zachorowania!

Przypominamy, jak można się zarejestrować na 
szczepienie:

• Zadzwonić na bezpłatną infolinię narodowe-
go Programu Szczepień pod nr 989 samemu 
albo z pomocą osoby bliskiej. Do zapisu wy-
starczy numer PESEL oraz numer telefonu 
komórkowego. na podany numer zostanie 
wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.

• Zapisać się poprzez e-Rejestrację dostępną 
na stronie głównej www.pacjent.gov.pl 

• Aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, 
trzeba posiadać Profil Zaufany.

• Skontaktować się z wybranym punktem 
szczepień. Do rejestracji potrzebny jest 
numer PESEL i kontaktowy numer telefonu 
komórkowego.

• Wysyłając SMS pod numer 664 908 556  
o treści „SzczepimySie”.

#szczepimysię
Zarejestruj się na szczepienie już dziś!   
To szczególnie ważne, jeśli jesteś w grupie 60+! 

tranSPort 
Do PunKtÓW 
SZCZEPIEń PRZECIW 
COVID-19
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W niedzielę 25 lipca b.r. odbyło się wspaniałe wydarzenie 
sportowe dla miłośników biegów oraz nordic walking. 

Do Piaseczna w naszej gminie zjechały setki sportowych za-
paleńców chcących spędzić niedzielny poranek na zdrowej, 
sportowej rywalizacji. Biuro zawodów zlokalizowano na tzw. 
„Motylkowym wzgórzu”. Na malowniczych jurajskich trasach 
zmierzyło się łącznie ok. 250 biegaczy. Mieli oni do wyboru 
cztery dystanse o nazwach:

Wokół Cydzownika - BIEG 6km
Przez Dziadową Skałę - BIEG 12km
Pod Lechworem - BIEG 21km
nietoperzowy Marsz - nORDIC WALKInG 6km
Po raz drugi Gmina Kroczyce mogła wesprzeć organizatorów 

biegu Stowarzyszenie „Jura Active”. Sekretarz Gminy Kroczy-
ce- Ewa Kaziród-Kula miała zaszczyt otworzyć zawody. Impreza 
„Jurathlon 2021” przebiegła we wspaniałej rodzinnej atmosferze. 

jurathlon 2021 
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Wójt Gminy Kroczyce objął honorowym patronatem - rajd samo-
chodowy na orientację „Mercedesem przez Jurę”, który odbył się 23 
kwietnia 2021 r. Start rajdu miał miejsce w sąsiedniej Gminie Wło-
dowice, która również była patronem honorowym. Co bardzo istot-
ne, trasa rajdu przebiegała po drogach publicznych, bez naruszania 
wspaniałej przyrody i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowych. 

Każda załoga, która brała czynny udział w wydarzeniu, otrzy-
mała listę ciekawych miejsc na trasie, które trzeba było znaleźć i 
zaznaczyć, a także wskazówki, by dojechać bezpiecznie na miej-
sce.

Imprezą towarzyszącą był zlot Mercedes-Benz, gdzie pasjo-
naci unikatowych modeli samochodów mogli dumnie prezento-
wać swoje „perełki”. 

Takie wydarzenie, to  nie lada gratka dla motomaniaków. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, grupa „Mercedes South 
Side Crew” ponownie zlokalizuje start rajdu w naszej Gminie.

Gmina Kroczyce, to miejsce, w którym chętnie organizowa-
ne są imprezy sportowe. Nie ma się co dziwić, ponieważ 

walory przyrodnicze i krajobrazowe są unikalne. Skały wapien-
ne w otoczeniu rozległych lasów, wzniesień oraz zbiorników 
wodnych to ewenement w skali kraju.

Rajd 
samochodowy

,,M
er

ce
desem przez Jurę”

"[…]Cudze chwalicie,  
Swego nie znacie,  
Sami nie wiecie,  
Co posiadacie. 
A boć nie śliczne  
Te wioski liczne?[…]”

Powyższy fragment pochodzi z  wiersza „Wieś” Stanisława 
Jachowicza i  nie można się z  nim nie zgodzić. Mieszkając nad 
morzem czy w górach, często jego mieszkańcy nie dostrzegają 
uroku i magii, jakie przyciągają turystów. Czy mieszkańcy Gmi-
ny Kroczyce dostrzegają na co dzień piękno i  unikalność miej-
sca, w którym żyją? Kiedy ostatnio odwiedziliście „Górę Zborów” 
w Podlesicach, czy „Okiennik Wielki” w Piasecznie? Może się zda-
rzyć, że odpowiecie, że w szkole podstawowej, kiedy to zabrano 
Was na pieszy rajd i kiełbaski. W naszej Gminie pięknych wiosek 
jest od liku! Przykładem może być najmniejsze sołectwo jakim 
jest Trzciniec, gdzie sielskie krajobrazy przeplatają się z  ciszą 
i spokojem, spacery w Siamoszycach, Przyłubsku, Kostkowicach 
czy Dzibicach wzdłuż zbiorników wodnych, przyciągają tury-
stów poszukujących chwili wytchnienia. Zachody słońca w takich 
sceneriach są romantyczne, a  wręcz mistyczne - zatrzymują 
na chwilę czas. niekwestionowanym liderem wśród atrakcji tu-

rystycznych w Gminie Kroczycach są wapienne skały, położone 
w  granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. To właśnie 
one przyciągają tysiące turystów! Wśród nich najliczniejsza gru-

KuKuczKa, BielecKi, 
WojciechoWSKa TUTAJ 
ByLI... I SIę ZAChWyCILI!
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pa to wspinacze, grotołazi i  piechurzy. Jeśli tylko pogoda po-
zwala, w weekend ciężko znaleźć miejsce parkingowe nieopodal 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego w  Podlesicach. Rejestracje 
aut wskazują, że do Gminy Kroczyce ściągają turyści z całej Pol-
ski. Udając się na spacer po terenie Rezerwatu przyrody  nieoży-
wionej „Góra Zborów”, prawie na każdej skale udostępnionej do 
ruchu wspinaczkowego znajdziemy amatorów tego sportu. nie 
ma się co dziwić, to jeden z najatrakcyjniejszych terenów Wyżyny 
Krakowsko – Częstochowskie. Gmina Kroczyce jest niezwykłym 
miejscem. Kto odwiedził to miejsce, będzie chciał tu wracać i po-
leci je na pewno znajomym. 

Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej, również Skały 
Podlesickie i Kroczyckie to mekka polskich alpinistów oraz hima-
laistów. To właśnie tutaj Jerzy Kukuczka- polski taternik, alpini-
sta i  himalaista stawiał pierwsze kroki w  swojej wspinaczkowej 
karierze. Uznawany jest on za jednego z najwybitniejszych hima-
laistów w  historii. Jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę 
himalajów i Karakorum – wszystkie 14 głównych szczytów o wy-
sokości ponad 8 tysięcy metrów (pierwszy był Reinhold Messner, 
któremu zajęło to szesnaście lat i cztery miesiące, Kukuczce nie-
spełna osiem lat)1. Kukuczka tak napisał o  swoich początkach : 
„Po raz pierwszy dotknąłem skały w sobotnie popołudnie 4 września 
1965 roku. Od tej pory wszystko inne przestało się liczyć. Przywie-
ziony przez kolegę do Podlesic, w 20-metrowe wapienne skały, zo-
baczyłem, że ludzie wspinają się nawet po pionowej ścianie. Dotkną-
łem, podciągnąłem się na rękach, wyczułem, że nie tylko jakoś się tej 
skały trzymam, ale potrafię ją nawet pokonać. Tak odkryłem zupeł-
nie dla mnie nowy pionowy świat”2. Można pomyśleć, że gdyby nie 
wycieczka Jurka Kukuczki z kolegami do Podlesic, nie zapisałby 
się on w historii światowego himalaizmu.

Adam Bielecki, Krzysztof Wielicki to kolejne żywe legendy 
himalaizmu, które również odwiedzały Gminę Kroczyce. Pan Wie-
licki – jeden z  najwybitniejszych himalaistów świata, wspinacz, 
alpinista, taternik, piąty człowiek na świecie, który zdobył Koronę 
himalajów – 14 ośmiotysięcznych szczytów Ziemi,  na kilka lat 
stał się nawet jej mieszkańcem.  

 W  Podlesicach odpoczynku od codziennego zgiełku miasta 
szukają również podróżnicy, którzy zwiedzili, można by powie-
dzieć, cały świat. W  maju 2020 r. naszą Gminę po raz kolejny 
odwiedziła Pani Martyna Wojciechowska. na swoim koncie na In-
stagramie zamieściła zdjęcie z Góry Zborów wraz z  informacją, 
że dokładnie 14 lat temu stała na szczycie Mount Everest, a dziś 
tj. 18 maja 2020 r. jest na szczycie Góry Zborów. Wiemy, że jest 
częstym gościem pensjonatu „Podlesice 38”, który prowadzi jej 
przyjaciółka Pani Alina Markiewicz. Obie Panie są dziennikarkami 
telewizyjnymi oraz fankami gór i  podróży. W  rozmowie z  przy-
jaciółką na portalu magazynplace.pl, Martyna Wojciechowska 
w taki sposób opowiada o Podlesicach : „[…]Podlesice – mój drugi 
dom mam bliżej, dwie godziny drogi pociągiem od domu w Warsza-
wie, więc właśnie tu najczęściej chowam się przed zgiełkiem dużych 
miast[…]; „[…]Kiedy obudziłam się rano i spojrzałam przez okno na 
okoliczne skały, poczułam, że to szczególne miejsce, że już zawsze 
będę chciała tu wracać. Od tego momentu przez kilka lat spędzałam 
w tym domu w Podlesicach każdą wolną chwilę. Były okresy, że nie-
mal tu mieszkałam. W piątki pracowałam w Warszawie jak najkrócej, 

1 Źródło: Internet  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kukuczka -stan 
na dzień 29.06.2021 r. 

2 Źródło: Internet https://jerzykukuczka.com/pl/archive/22309/ - 
stan na dzień 29.06.2021 r.

wsiadałam w pociąg do Zawiercia i już po południu byłam w skałach 
aż do niedzieli wieczór. W poniedziałek rano pierwszym pociągiem 
wracałam do Warszawy, prosto do biura National Geographic, gdzie 
pełniłam funkcję redaktor naczelnej. To był jeden z  najszczęśliw-
szych okresów w  moim życiu[...]3.  W  kwietniu b.r. w  Rezerwacie 
przyrody Góra Zborów zagościł, jeszcze w zimowej  aurze, Prze-
mek Kossakowski - polski dziennikarz, dokumentalista i podróż-
nik, prowadzący  programu „Down the Road” - Zespół w Trasie, 
w którym wyrusza z osobami z zespołem Downa w podróż po Eu-
ropie. Prywatnie jest on mężem Martyny Wojciechowskiej.  Rów-
nież aktorka Anita Sokołowska doceniła walory Kroczyc, znalazła 
wytchnienie i odpoczynek wśród Podlesickich Skał.

Może warto w najbliższy weekend wybrać się na Okiennik czy 
Górę Zborów? Zachęcamy! Czekają na Was niezapomniane chwile.

3  Źródło: Internet https://magazynplace.pl/swiat-nie-przestaje-
-mnie-zaskakiwac/ - stan na dzień 29.06.2021 r.
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Koło Gospodyń Wiejskich Biała Błotna 
powstało w  latach 60-tych ubiegłe-

go stulecia. Pierwszą przewodniczącą 
została Pani Regina Turlej, a po niej Pani 
Wanda Borówka. Koło działało przez 
kilkadziesiąt lat, ale jak większość kół, 
przerwało swoją działalność w latach 90-
tych.

W nowej formie odrodziło się 6 kwietnia 
2011 r. z inicjatywy Pani Jadwigi Machelskiej, 
która od początku istnienia Koła do dziś 
dnia, jest jego przewodniczącą. Obecnie do 
Koła należy 18 członkiń. Swoją działalność 
Panie sformalizowały w grudniu 2018 r., kie-
dy zostały wpisane do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR.

Poprzez organizację i  uczestnictwo 
w różnych spotkaniach i wydarzeniach m.in: 

piknikach rodzinnych, Dniu Dziecka, Dniu 
Kobiet czy andrzejkach, uzyskały uznanie 
i  szacunek wśród lokalnej społeczności. 
KGW „Bielanki” uczestniczy również w Kon-
certach noworocznych w  Kroczycach, ob-
chodach dożynkowych zarówno w  Gminie 
jak i powiecie, czy przeróżnych festiwalach 
kulinarnych np. w „Święcie Kluchy” organi-
zowanym cyklicznie w Gminie Kroczyce.

Organizacja zapraszana jest również 
na różnego typu spotkania do sąsiadują-
cych z  Gminą Kroczyce miejscowości. Od 
początku założenia Koło działa z ogromną 
energią i  pasją. Członkinie koła posiadają 

różne talenty,  przede wszystkim wokalne, 
biorą udział w przeglądach kolęd i pastora-
łek, pieśni patriotycznych oraz kulinarne. 
Są mistrzyniami w przygotowaniu Pstrąga 
biało-błotnego, na którego  przepis znaj-
dziecie poniżej. 

Działalność „Bielanek” ma zasięg po-
nadnarodowy,  w  2015 r. Koło przygoto-
wało wigilię dla ubogiej Polonii na Ukrainie. 
W tym celu Panie odbyły podróż do Lwowa. 

Koło Gospodyń Wiejskich stale kulty-
wuje tradycje i  łączy pokolenia, integruje 
i  angażuje zarówno starszych, jak i  młod-
szych mieszkańców. niech ta tradycja trwa! 

KoŁo 
GoSPoDyń 
WIEJSKICh 
„BIELAnKI” 
BIAŁA BŁOTnA 

Składniki:
2 pstrągi patroszone
2 łyżki oliwy z oliwek
1 czerwona cebula
1 ząbek czosnku
1 kromka chleba bez skórki
1 łyżka ostrej musztardy
1 pęczek natki pietruszki
10 dkg swojskiego twarogu
1 cytryna
1 szklanka ryżu
1 cebula
1 jajko
1 łyżeczka curry
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Czerwoną cebulę i ząbek czosnku siekamy w kostkę – przesma-
żamy na dwóch łyżkach oliwy przez ok. 2-3 min. Chlebek kroimy 
w kostkę, mieszamy z podsmażoną cebulą i czosnkiem, dodajemy 
startą skórkę z cytryny oraz odrobinę soku z cytryny. następnie 
dodajemy twaróg, musztardę, jajko, doprawiamy solą i pieprzem. 
Całość mieszamy, dodając posiekaną natkę pietruszki.
Pstrąga filetujemy, przyprawiamy solą i pieprzem, następnie fa-
szerujemy przygotowanym farszem. Owijamy folią i pieczemy  
w 180 stopniach ok. 15-20 min.
na rozgrzanej oliwie szklimy cebulę i czosnek, a następnie do-
dajemy suchy ryż i jedną łyżeczkę curry, mieszamy, zalewamy 
wodą, przykrywamy i gotujemy aż woda odparuje.

Gotuj z KGW „BielanKi”

Pstrąg biało - błotny 
faszerowany  

swojskim twarogiem  
z kolorowym ryżem



Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny 
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno 

obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się 

z pobytu stałego w Polsce,
• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS 
spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we 
własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu 
urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 
22 279 99 99 i spisz się przez telefon. 

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się 
z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. 
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa 
spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny 
na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je 
tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są 
poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki 
publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się 
z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza?

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!


