
WIEŚCI
z Kroczyc i okolicy

Nr 4/2021 | Grudzień 2021 | Gazeta bezpłatna | Kwartalnik | ISSN 1505-4055

Biała Błotna   Browarek   Dzibice   Dobrogoszczyce   Gołuchowice   Huta Szklana   Kostkowice   Kroczyce   
Lgota Murowana   Lgotka   Podlesice   Piaseczno   Pradła   Przyłubsko   Siamoszyce   Siedliszowice    
Siemięrzyce   Szypowice   Trzciniec

W TYM NUMERZE M.IN. :

Bezpieczna 
Gmina
Str. 15

Wywiad  
z p. Genowefą 
Welon 
Str. 24,25

Gotuj z KGW  
Siamoszyce!
Str. 27

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

 wraz z Radą Gminy

Wójt Gminy Kroczyce 

Stefan Pantak

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy Kroczyce

Niech magiczna noc Wigilijnego 

Wieczoru przyniesie spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. 

A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 

życzy:



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 4/2021 | Grudzień 20212

W NUMERZE:

„Wieści z Kroczyc i okolicy”
Gazeta Gminna
Wydawca: 
Urząd Gminy w Kroczycach
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
tel. 34 315 21 50 do 5
e-mail: gazeta@kroczyce.pl
Redakcja: Magdalena Welon-Brzyszcz
Opracowanie tekstów:
Karolina Świerczyna, Magdalena Welon-
-Brzyszcz, Grażyna Masiarek, Karolina Merda, 
Monika Gajecka, Katarzyna Miśta, Justyna 
Lassak, Iwona Bednarz, Tatiana Karoń, Kinga 
Wierzbicka, Beata Kampa, Pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Kroczycach, Pradłach oraz 
Przedszkola Publicznego w Kroczycach,  
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kroczycach, Pracownicy Domu Kultury  
w Kroczycach. 
DTP:
Grafpress, www.grafpress.com.pl

Trzy gminne drogi zostały   2
przebudowane i oddane do użytku!  2
Budowa kanalizacji sanitarnej  
na terenie Gminy Kroczyce - etap II”  
zakończona!  3
Nowe place zabaw już są!  3
Jak „Polski Ład” wpłynie  
na naszą gminę?  4
Zbliża się termin wymiany pieców!  5
“Czyste Powietrze” jest ważne  5
Fotowoltaika - gorący temat  6
I Ty możesz zostać Ekobohaterem!  7
Zmiana opłaty za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów  
komunalnych od 1 stycznia 2022 r.  7
Zmiany Miejscowych Planów  
Zagospodarowania Przestrzennego  
dla miejscowości Huta Szklana, Siemięrzyce  
oraz fragmentu miejscowości Piaseczno  8
XII ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU 
OSP RP W KROCZYCACH  9
Biblioteka z dotacją Ministerstwa  
na zakup nowości  10
Przyjdź i odbierz książkę w Bibliotece  10
Święto Edukacji Narodowej!  11
Szkoła na medal  12
Bajkowe Święto- Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek  13
Niepodległość to wolność - 11 listopada  13
Upamiętnienie mieszkańców Siedliszowic 
zamordowanych przez Niemców w czasie  
II wojny światowej.  15
BEZPIECZNA GMINA - przywrócony  
Posterunek Policji  15
Święto zadumy i wspominania bliskich nam 
zmarłych  16
ZŁOTE GODY W GMINIE KROCZYCE  17
LKS Skalniak Kroczyce stawia  
na rozwój dzieci i młodzieży!  18
Aktywni Seniorowie w naszej gminie!  19
Izabela Kuźniak u pary prezydenckiej!  20
II edycja „Jurajskiego Berła”  21
Muzycznie z Domem Kultury  22
 Wspomnienie świąt minionych  
lat Genowefy Welon  24
Co wiesz o Świętym Mikołaju?  24
#szczepimysię  26
Poznaj sołectwo Siamoszyce  26
Poznajmy się bliżej Koło Gospodyń  
Wiejskich z Siamoszyc  27
Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce  
do roku 2030  30

TRZY GMINNE DROGI ZOSTAŁY 
PRZEBUDOWANE I ODDANE DO UŻYTKU!

Dobiegły końca aż trzy inwestycje drogowe realizowane w  naszej gminie! Dnia  
5 listopada 2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa (mo-
dernizacja) drogi dojazdowej do pól w  miejscowości Dobrogoszczyce” oraz odbioru 

końcowego zadania 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”. Trzecia  zakończona i odebrana w dniu 15 listopada 2021 r. inwe-
stycja drogowa to ”Przebudowa ul. Orzeszkowej w miejscowości Kroczyce”. Dzięki realizacji 
wszystkich zadań nastąpiła poprawa komfortu jazdy. 
Inwestycje drogowe  to obecnie priorytet, dlatego realizowane są na bieżąco w miarę do-
stępności środków, aby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Kierowcom ży-
czymy szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy.

Poniżej prezentujemy zakres i wartość przebudowanych dróg

L.p. Nazwa zadania Wartość 
robót
(brutto)

Termin reali-
zacji

Długość 
przebudowanej 
drogi

Źródło dofi-
nansowania

1. Przebudowa (mo-
dernizacja) drogi 
dojazdowej do pól  
w miejscowości Do-
brogoszczyce

640 746,41 zł Sierpień -  
Listopad 
2021 r.

1 496 mb Środki budże-
tu wojewódz-
twa śląskiego 
na podstawie 
ustawy  
o ochronie 
gruntów rol-
nych i leśnych

2. Przebudowa (mo-
dernizacja) drogi 
dojazdowej do pól  
w miejscowości Do-
brogoszczyce

892 801,65 zł Lipiec- Listo-
pad 2021 r.

1575 mb Środki  
budżetu 
gminy

3. Przebudowa (mo-
dernizacja) drogi 
dojazdowej do pól  
w miejscowości Do-
brogoszczyce

34 602,52 zł Paździer-
nik- Listopad 
2021 r.

53,0 mb Rządowy 
Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych

Dobrogoszczyce

ul. Orzeszkowej, Kroczyce ul. Orzeszkowej, Kroczyce

ul. Fryszerka, Pradła
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
NA TERENIE GMINY KROCZYCE - 

ETAP II” ZAKOŃCZONA!

29 listopada br. odbyło się uro-
czyste otwarcie obiektu 
wybudowanego w  ramach 

zadania pn: „Budowa kanalizacji sani-
tarnej na terenie Gminy Kroczyce- etap 
II” realizowanego z EFRR w ramach RPO 
WSL 2014-2020. Wielu znamienitych 
gości przybyło aby pogratulować zakoń-
czenia tak dużej inwestycji. W uroczysto-
ści wzięli udział m.in.:  poseł na sejm RP 
Waldemar Andel, Starosta Zawierciański 
Gabriel Dors, Wójt Gminy Kroczyce Stefan 
Pantak, lokalni radni oraz sołtysi. Nieste-
ty ze względu na ograniczenia związane 
z  pandemią COVID-19 przedstawiciele 
Komisji Europejskiej w  Polsce  nie mogli 
wziąć udziału w uroczystości. Jednak nie 
zostali obojętni na tę okoliczność i drogą 
elektroniczną odnieśli się w  następują-
cych słowach do zrealizowanej inwestycji: 
„Unia Europejska wspiera samorządy w re-
alizacji zadań związanych z podstawowymi 
usługami komunalnymi dla ludności, aby 

jak najszybciej nadrobić braki w dostępie do 
podstawowej infrastruktury w  Kroczycach, 
jak wielu innych gminach w  województwie 
śląskim i w całej Polsce.  Bez środków unij-
nych rozwój systemów kanalizacji sanitar-
nej oraz wodociągów przebiegałby znacznie 
wolniej. Dostęp do wody dobrej jakości oraz 
czystego środowiska, to podstawowe prawo 
ludzi, które Unia Europejska konsekwentnie 
wspiera poprzez regulacje prawne oraz in-
westycje, takie jak ten projekt, który otrzy-
mał dotację w wysokości ponad 4 milionów 
złotych z funduszy unijnych”.- (Christopher 
Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w  Dy-
rekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej Komisji Europejskiej).
Gmina nie spoczywa na laurach i  już pro-
wadzi działania zmierzające do rozbudo-
wy oczyszczani ścieków w  Kostkowicach, 
dzięki czemu możliwe będzie dalsze kana-
lizowanie gminy Kroczyce, poprawiające 
stan środowiska. W planach są też kolejne 
inwestycje w  zakresie gospodarki wodno-

-ściekowej, bowiem Gmina Kroczyce otrzy-
ma do końca 2021 roku aż 2 283 695,00 
zł na inwestycje, polegające na budowie 
sieci kanalizacyjnej. Środki będą pochodzić 
z  budżetu Państwa i  powinny zostać wy-
datkowane w latach 2021-2024 r.

Gmina Kroczyce pozyskane dofinansowanie w  łącznej 
kwocie 169 682,90 zł z projektu „Śląskie. Łączy nas tu-
rystyka”- dotacje dla gmin, realizowanego w ramach VI 

Filaru Śląskiego Pakietu dla Turystyki Województwa Śląskiego, 
zdecydowała się przeznaczyć na rozwój infrastruktury oko-
łoturystycznej! Wykonane zadania obejmowały modernizację 
placów zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej łącznie na  
6 obiektach w  Gminie Kroczyce. Realizacja zakończyła się 

w październiku br. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu place 
zabaw zyskały nowe sprzęty takie jak: huśtawki, karuzele, bu-
jaki, zjeżdżalnie i wiele innych. Kroczyckie Krupówki natomiast 
zyskały nowe ławki, kosze na śmieci oraz donice na kwiaty 
i świecący napis „Witamy w Kroczycach”.
 
Poniżej prezentujemy wartości zrealizowanych zadań wraz  
z kwotą dofinansowania:

Lp. Nazwa zadania Wartość całkowita zadania 
brutto PLN

Kwota dofinansowania
PLN

1. Modernizacja placu zabaw w m. Piaseczno 23 868,40 zł 23 584,75 zł
2. Modernizacja placu zabaw w m. Lgota Muro-

wana
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. Siemięrzyce 16 128,50 zł 15 342,16 zł
5. Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej 

placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy 
amfiteatrze i basenie w Kroczycach

60 839,30 zł 60 666,93 zł

6. Wymiana obiektów małej architektury w kro-
czyckim centrum, czyli "Kroczyckich Krupów-
kach

22 005,60 zł 17 613,96 zł

ŁĄCZNIE 175 830,70 zł 169 682,90 zł

NOWE PLACE ZABAW JUŻ SĄ!
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Zabawa na placu zabaw to okazja spędzenia czasu na świeżym 
powietrzu i wiele niezapomnianych chwil dla dziecka. Korzysta-
nie z urządzeń na placach zabaw ma wiele zalet. Między innymi 
poprawia i rozwija umiejętności społeczne poprzez wspólną za-
bawę z innymi dziećmi, poprawia koordynację ruchową dziecka, 
świetnie wpływa na sprawność intelektualną, a co najważniejsze 

dostarcza sporej dawki ruchu, co każdemu dziecku jest bardzo 
wskazane. Dzieci muszą mieć bezpieczne i odpowiednie miejsce 
do zabaw, dlatego mamy nadzieję, że zmodernizowane place za-
baw w naszej gminie będą ciekawą ofertą do spędzenia wolnego 
czasu i zapewnią dużo radości ich użytkownikom.
Miłej zabawy! 

Polski Ład, to rządowy program rozwoju, który ma na 
celu w głównej mierze wyjście z kryzysu wywołanego 
pandemią. Polski Ład to projekty zmian w  przepisach 

dotyczących podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdro-
wia, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych, emerytur, dzia-
łalności gospodarczej, rolnictwa i wielu innych dziedzin życia.
Jak informowaliśmy Państwa w ostatnim numerze Gmina zło-
żyła w sierpniu br. 3 wnioski Wnioskowano o dofinansowanie na 
następujące zadania:
• Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszy-

ce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą – wnioskowana kwota dofinan-
sowania to: 5.000.000,00 zł.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  m. Gołuchowice 
i m. Pradła (ul. Leśna i Batalionów Chłopskich) - wniosko-

wana kwota dofinansowania to: 14.725.000,00 zł.
• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągo-

wej oraz poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej 
- wnioskowana kwota dofinansowania to: 18.810.000,00 zł.

 
Po ocenie złożonych wniosków w dniu 25 października br. ogło-
szono wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”. Gmina Kroczyce uzyskała dofinan-
sowanie w kwocie 5 000 000.00 zł! Zadanie które pozyskało 
dofinansowanie, obejmować będzie budowę wodociągu o dł. 0,4 
km w m. Pradła oraz przebudowa dróg w m. Pradła, Siamoszyce 
oraz Przyłubsko o łącznej dł. 5,05 km.
Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. Z niecierpli-
wością czekamy na efekty realizowanych przedsięwzięć.

JAK „POLSKI ŁAD”  
WPŁYNIE NA NASZĄ GMINĘ?

Amfiteatr, KroczyceAmfiteatr, KroczyceLgota Murowana 

Siemięrzyce Dzibice

Lgota Murowana 

PiasecznoKrupówki, Kroczyce

Piaseczno

Krupówki, Kroczyce Krupówki, Kroczyce
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Uchwała antysmogowa została przyjęta 
decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego 
już w  2017 roku. Jej celem jest zapobie-
ganie negatywnemu oddziaływaniu za-
nieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi 
i  na środowisko. Uchwała, która ma wy-
eliminować zatruwające powietrze urzą-
dzenia grzewcze, obowiązuje na terenie 
całego województwa śląskiego. Dotyczy 
wszystkich użytkowników kotłów, pieców 
i  kominków na paliwo stałe. Termin wy-
miany pieca lub kotła zależy od czasu jego 
użytkowania. Najstarsze kotły kopciuchy, 
czyli ponad 10-letnie lub urządzenia po-
zbawione tzw. tabliczki znamionowej mu-
szą być wymienione do końca obecnego 
roku. Uchwała dopuszcza użytkowanie 
kotła minimum klasy 5, co wynika z faktu, 
że bardzo zła jakość powietrza w  woje-
wództwie śląskim wymusza ograniczenie 
emisji do poziomu możliwie najniższego. 
Coroczne oceny jakości powietrza na te-
renie województwa śląskiego wykonywa-
ne przez Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Katowicach wskazują na 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu do-
celowego benzo(a)piren, które najbar-
dziej wpływają na dzieci, osoby starsze, 
osoby cierpiące z  powodu przewlekłych 
chorób serca i układu oddechowego oraz 

kobiety w ciąży. Uchwała antysmogowa to 
regulacja prawna, która dotyczy wszyst-
kich użytkowników kotłów, pieców i  ko-
minków na paliwo stałe w  Śląskiem. Od  
1 stycznia 2022 r. pracownicy gmin mają 
prawo skontrolować każdą nieruchomość 
na zgodność używanego pieca czy kotła 
z uchwałą antysmogową.  Sankcje stoso-
wane w  przypadku naruszenia postano-
wień uchwały określone zostały w art. 334 
Prawa ochrony środowiska, który stanowi, 
że „kto nie przestrzega ograniczeń, naka-
zów lub zakazów, określonych w uchwale 
sejmiku województwa przyjętej na pod-

stawie art. 96, podlega karze grzywny”. 
Zgodnie z  art. 24 Kodeksu wykroczeń 
grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy 
czym w postępowaniu mandatowym moż-
na nałożyć grzywnę w wysokości do 500 
zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wy-
kroczeń określonych w dwóch lub więcej 
przepisach ustawy - 1000 zł (art. 96 Ko-
deksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia). Organem uprawnionym do nakła-
dania mandatów na podstawie art. 334 
Prawa ochrony środowiska na gruncie ak-
tualnego stanu prawnego jest Policja oraz 
Inspektor Ochrony Środowiska.

ZBLIŻA SIĘ TERMIN WYMIANY PIECÓW!

W dniu 1 grudnia br. w budynku starej Szkoły Podstawowej przy 
ul. Kościuszki 29 odbyło się spotkanie z  mieszkańcami doty-
czące realizacji Programu Czyste Powietrze. Głównym celem 
spotkania było zapoznanie mieszkańców z  zasadami skorzy-
stania z Programu Czyste Powietrze realizowanego przez Na-

rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. 
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i  innych zanieczysz-
czeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzin-
ne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na 

“CZYSTE POWIETRZE” JEST WAŻNE
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paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych 
by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą 
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, 
dzięki oszczędnościom finansowym. Spotkanie było podzielone 
na dwie części. W  pierwszej części została przedstawiona pro-
blematyka funkcjonowania Programu Czyste Powietrze oraz 
obowiązki właściciela nieruchomości korzystającego z Programu 
Ochrony Powietrza. Dodatkowo przedstawiono założenia oraz 
obowiązki mieszkańca wynikające z  obowiązującej tzw. uchwa-
ły antysmogowej, czyli Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woje-
wództwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w  których następuje spalanie paliw, która została uchwalona 
07.04.2017 roku. Zwrócono również uwagę na obowiązek złoże-
nia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Od 
1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowią-
zek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć 
metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą, a także online. 
Druga część spotkania została poświęcona na dyskusję, w  któ-
rej mieszkańcy wskazali swoje pytania i sugestie w przedmiocie 

funkcjonowania Programu Czyste Powietrze oraz trudności w re-
alizacji założeń uchwały antysmogowej dla województwa śląskie-
go. Spotkanie dało możliwość zapoznania się z Programem Czy-
ste Powietrze, przekazania informacji dotyczących jego realizacji 
oraz zadania pytań uczestniczącym w przedmiotowym spotkaniu 
przedstawicielom Urzędu Gminy Kroczyce.

Pod koniec października do urzędu 
gminy dotarła informacja z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego, iż złożony przez gminę pro-
jekt pn. „Ekoenergia - montaż instalacji 
fotowoltaicznych na potrzeby gospo-
darstw w  Gminie Kroczyce” został wy-
brany do dofinansowa-
nia. W  ramach projektu 
przewidziana jest reali-
zacja 500 instalacji fo-
towoltaicznych. 
W  dniach 3-10 grudnia 
2021 r. odbyły się kon-
sultacje społeczne doty-
czące projektu uchwały 
Rady Gminy Kroczyce 
w sprawie projektu Regu-
laminu realizacji projektu 
grantowego pn.: „Eko-
energia - montaż insta-
lacji fotowoltaicznych na 
potrzeby gospodarstw 
w Gminie Kroczyce”. Ce-
lem konsultacji było po-
znanie uwag i opinii spo-
łeczności lokalnej naszej 
Gminy na temat propozy-
cji i  rozwiązań zawartych 

w dokumencie. Wszystkie dokumenty były 
dostępne na stronie BIP Kroczyce oraz na 
stronie www.kroczyce.pl. Opinie do pro-
jektu były składane w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 
Aktualnie trwają prace nad dokumentami 
uwzględniając w  nich przesłane sugestie 

mieszkańców. Wkrótce rozpocznie się na-
bór, który będzie trwał 30 dni. O kolejnych 
etapach umożliwiających uczestnictwo 
w projekcie mieszkańcy gminy będą infor-
mowani na stronie internetowej oraz na 
profilu Gminy Kroczyce na Facebook’u. 

FOTOWOLTAIKA  
- GORĄCY TEMAT
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Szkoła Podstawowa w Kroczycach podejmuje liczne działania na 
rzecz środowiska. Biorąc corocznie udział w  akcji „Sprzątanie 
Świata”, pokazujemy lokalnemu społeczeństwu, że miejsce, w któ-
rym żyjemy, to nasze wspólne dobro, o które musimy dbać. W tym 
roku uczniowie klasy 7b brali udział w drugiej edycji akcji „Ekowy-

zwanie” organizowanej przez Herlitz Polska. Zadaniem klasy bio-
rącej udział w tym przedsięwzięciu było znalezienie zaśmieconego 
miejsca w okolicy i uporządkowanie go. Dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu uczniów, którzy uzbierali wiele worków pełnych odpadów, 
oczyściliśmy teren wokół zalewu w Przyłubsku.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
EKOBOHATEREM!

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegają stawki opłaty za go-
spodarowanie  odpadami komunalnymi  dla nieruchomości  
zamieszkałych, zgodnie z  uchwałą NR 236/XXXI/2021 

Rady Gminy Kroczyce z  dnia 29 października 2021 r. w  sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej, mieszkańcy  
zapłacą  30  zł  od  osoby. Zmiana opłaty podyktowana jest znacz-
nym wzrostem kosztów utrzymania systemu  –  przede wszystkim  
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wzrostem wyna-
grodzeń oraz cen paliw. Inne istotne powody to wzrost ilości  pro-
dukowanych odpadów, zwiększenie zakresu usług skierowanych 
do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów pra-
wa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gmi-
ny. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami 
powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie sys-
temu odbioru odpadów, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła 
dodatkowych zysków dla gminy. W chwili obecnej wysokość opłat, 
jakie ponoszą mieszkańcy, nie jest w  stanie zapewnić pokrycia 
kosztów funkcjonowania systemu. Koszty  utrzymania  systemu  
z   roku na  rok  rosną, a żeby system mógł funkcjonować, zmia-
na stawki opłaty za gospodarowanie odpadami jest niezbędna. 
Poprzez ciągłą kontrolę systemu gospodarki odpadami oraz czę-
ste analizy, które pozwoliły bardziej kontrolować ceny na rynku, 

udało się znacznie te podwyżki przesunąć w czasie. Jednak przy 
ostatnich znacznych wzrostach kosztów funkcjonowania systemu, 
w tym głównie nakładów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
a także zwiększeniu ilości produkowanych odpadów przez miesz-
kańców czy zakresu usług, podwyżka była nieunikniona. W  roku 
2021 gmina do systemu gospodarowania odpadami dołożyła po-
nad 220 000 zł. W roku 2022 opłata w wysokości 30 zł nie pokryje 
w pełni kosztów zagospodarowania odpadami. 
Zaznaczamy, że mieszkańcom domów jednorodzinnych, posiada-
jących własny kompostownik i kompostujących w nim bioodpady, 
nadal przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami w wysokości 2 zł od osoby. Aby ta ulga przysługiwała, 
właściciel nieruchomości, który z tej ulgi dotychczas nie korzy-
stał, musi złożyć nową deklarację.

ZMIANA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2022 R.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, określany w  skrócie jako 
MPZP, jest aktem prawa miejscowego, 

który określa warunki zagospodarowania i za-
budowy danego terenu, a także rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego. Stanowi podsta-
wę planowania przestrzennego i  reguluje za-
sady zagospodarowania przestrzeni. Zawarte 
w MPZP zapisy są regulowane ustawom o pla-
nowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 

ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI HUTA SZKLANA, 

SIEMIĘRZYCE ORAZ FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO

oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z nimi plan ustala przeznaczenie terenów, intensywność zabudo-
wy, minimalną powierzchnię biologicznie czynną, maksymalne gabaryty 
zabudowy, linie obowiązujące lub nieprzekraczalne, przy których sytu-
owane będą budynki, zasady ochrony konserwatorskiej, przyrodniczej 
i środowiska, zasady dojazdu i parkowania samochodów.  Gmina Kroczyce 
w bieżącym roku przystąpiła do zmian Miejscowych Planów Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla miejscowości Huta Szklana, Siemięrzyce oraz 
fragmentu miejscowości Piaseczno zgodnie z zapisami Studium Uwarun-
kowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kro-
czyce. W dniach od 12.11.2021 do 13.12.2021 r. wyłożono do publicznego 
wglądu przedmiotowe projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi 
i wnioski do projektu planu wraz z prognozą odziaływania na środowisko 
można składać w terminie do dnia 28.12.2021r. w formie papierowej lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kroczyce@kroczyce.pl 
albo skrzynki podawczej urzędu ePUAP:/deo341w0ix/skrytka. 

Składana uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub  nazwę  jednostki  or-
ganizacyjnej,  adres,  numer ewidencyjny nieruchomości oraz treść skła-
danych uwag. Należy pamiętać, że zgodnie z  art. 36 ust. 4 Ustawy z  dnia  

27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
741 z  późn. zm.), jeżeli 
w  związku z  uchwale-
niem planu miejsco-
wego albo jego zmianą 
wartość nieruchomości 
wzrosła, a właściciel lub 
użytkownik wieczysty 
zbywa tę nieruchomość, 
wójt pobiera jednora-
zową opłatę ustaloną  
w tym planie, określoną 
w  stosunku procento-
wym do wzrostu war-
tości nieruchomości. 
Z  obecnie obowiązu-
jącymi Miejscowymi 
Planami Zagospodaro-
wania Przestrzennego 
można się zapoznać 
na stronie internetowej 
pod adresem https://
sip.gison.pl/kroczyce.



Wieści z Kroczyc i okolicy | Nr 4/2021 | Grudzień 2021 9

W  dniu 6 listopada 2021 r. w  Lgocie Murowanej odbył 
się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Kroczycach. W spotka-

niu uczestniczyli zaproszeni goście: Danuta Nowicka Poseł na 
Sejm RP, dh Waldemar Andzel Poseł na Sejm RP Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. ślą-
skiego, dh Mieczysław Skręt Wiceprzewodniczący Głównej Ko-
misji Rewizyjnej Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewi-
zyjnej, dh Gabriel Dors Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Zawierciu, a jednocześnie Starosta Powiatu 
Zawierciańskiego, bryg. Artur Łągiewka Komendant Powiato-
wy PSP w Zawierciu, Krzysztof Janikowski - Przewodniczący 
Rady Gminy w Kroczycach.
Głównym celem Zjazdu było podsumowanie działalności minio-
nej pięcioletniej kadencji, wybór nowych władz Zarządu Oddzia-
łu Gminnego oraz przedstawienie planów na przyszłą kadencję. 
Podczas uroczystości odznaczono druhów złotymi, srebrnymi 
i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa. Medale wrę-
czyli dh Mieczysław Skręt oraz dh Waldemar Andzel. 
Do nowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP wybrano:
• Prezes – dh Stefan Pantak
• Wiceprezes – dh Włodzimierz Sochacki
• Wiceprezes – dh Zbigniew Biały
• Sekretarz – dh Tomasz Ciszewski
• Skarbnik – dh Andrzej Kowalik
• Komendant Gminny Związku – dh Krzysztof Bednarz
• Członek Prezydium- dh Maciej Bednarz
• Członek Zarządu – dh Ryszard Cupiał 
• Członek Zarządu – dh Jarosław Gawlik
• Członek Zarządu –dh Arkadiusz Mikoda
• Członek Zarządu – dh Artur Ptasiński

XII ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO 
ZWIĄZKU OSP RP W KROCZYCACH

• Członek Zarządu – dh Arkadiusz Spera
• Członek Zarządu – dh Piotr Szczepanek
• Członek Zarządu – dh Izabela Wierzbicka
• Członek Zarządu – dh Maciej Windys
Skład Gminnej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
• przewodniczący – dh Jan Błoch
• sekretarz – dh Konrad Kulak
• członek – dh Kamil Ślusarczyk
Przybyli na Zjazd Goście, podczas krótkich wystąpień, zgodnie 
podkreślali ogromną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w spo-
łeczeństwie, kierując do ochotników podziękowania za ich służ-
bę, pogratulowali udzielenia absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi oraz życzyli sukcesów nowym władzom.
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BIBLIOTEKA Z DOTACJĄ  
MINISTERSTWA NA ZAKUP NOWOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach pozyskała do-
tację z funduszu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu na zakup nowości wydawniczych.

Dotacja Ministerstwa na realizację zadania wynosi 8 500,00 zł. 
Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wy-
dawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych 
oraz książek dla dzieci i młodzieży, zgodnie z potrzebami zgła-
szanymi przez naszych czytelników.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem 

uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu po-
prawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bi-
bliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych 
ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do 
kultury i wiedzy.

Serdecznie zapraszamy dzieci w  wieku od 3 do 6 lat do 
odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w  Kroczy-
cach ul. Batalionów Chłopskich 4/5 i Filii nr. 1 w Pradłach  

ul. Wyzwolenia 19.
Mały Czytelnik, którego rodzice zapiszą do biblioteki otrzyma 
w  prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a  w  niej książkę "Pierwsze 
wiersze dla ... " z ilustracjami Józefa Wilkonia oraz Kartę Małego 
Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Książka zawiera 
starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów 
i  pisarzy dziecięcych, w  którym przeczytamy zarówno pozycje 
klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. 
Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego 
czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana 
Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata 
Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, 
Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i  Grze-
gorz Kasdepke . W pakiecie startowym znajdziecie Państwo Bro-
szurę dla rodziców "Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie 
do biblioteki". Jest to praktyczny poradnik o korzyściach wypły-
wających z codziennego czytania dziecku, w którym znajdziecie 
wiele czytelniczych porad i  inspiracji. Dzięki broszurze rodzice 
dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrówno-
ważonym, zdrowym rozwoju dziecka.
Podczas wizyty w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem przy-
najmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty. Każde dziecko po 
zebraniu dziesięciu naklejek otrzyma odznakę, kostkę do gry 
oraz zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania. Wizyta w bibliotece może 
okazać się dla dziecka czymś magicznym. Z  jego perspektywy 
przyjście do miejsca, gdzie są same książki, a  do tego można 
każdą wziąć ze sobą, jest czymś niespotykanym. Nieodłącznym 
elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obec-
ność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych 
bohaterów, ale staje się przewodnikiem w  nowej przygodzie 
przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, 
które z całą pewnością zaowocują w przyszłości. 

Dzięki tej akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej ma-
pie dzieciństwa (Bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach po raz trzeci przystą-
piła do akcji "Mała Książka - Wielki Człowiek". 
W  tym roku do projektu, którego organizatorem jest Instytut 
Książki zgłosiło się 6625 bibliotek. Projekt finansowany jest ze 
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji MAŁA KSIĄŻKA – 
WIELKI CZŁOWIEK, bo miłość do książek jest prezentem na całe 
życie!

PRZYJDŹ I ODBIERZ 
KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE

Plakat 2021:2022 RGB.jpeg https://mail.google.com/mail/u/0/

1 z 1 2021-10-22, 13:34
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Dzień Edukacji Narodowej swoje korzenie ma w  okresie 
panowania króla Stanisława Augusta, który powołał Ko-
misję Edukacji Narodowej, jako pierwsze w Europie mi-

nisterstwo oświaty. Z biegiem lat nazwy oraz daty święta zmie-
niały się aż do 1972 r., kiedy wprowadzono Dzień Nauczyciela 
przypadający na 14 października. Natomiast w 1982 r. zmienio-
no nazwę z Dnia Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko święto nauczycieli, szkol-
nictwa wyższego, ale wszystkich pracowników oświaty. Jednak 
najbardziej kojarzy się z nauczycielami, pedagogami - osobami 
niezwykle ważnymi, które swoją postawą i zachowaniem kreują 
zachowania innych.
Nauczyciel to nie tylko osoba przekazująca wiedzę merytorycz-
ną - nauczyciel to przewodnik w świecie nauki, pokazuje jak róż-
nymi drogami można dojść do celu. A  jaki cel mają uczniowie? 
- cel bardzo ważny - w dorosłym życiu być człowiekiem pełnym 
pasji, zaangażowania, chęci do poznawania nieznanego. Nauczy-
ciel ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości młodego 
człowieka. Otwarty umysł pedagoga gwarantuje zrównoważony 
rozwój dzieci i młodzieży. Wszyscy mamy w pamięci jakiegoś wy-
jątkowego nauczyciela, dzięki któremu zdecydowaliśmy się na 
odważniejszy krok - bo w nas uwierzył, albo odnaleźliśmy swoją 
drogę, dzięki której osiągniemy zamierzony cel.
Szkoła, bo to ona nam się kojarzy z  nauczycielami, to miejsce 
w którym wszyscy czegoś się uczą - nie tylko uczniowie, ale i na-
uczyciele. Szkoła to zorganizowana społeczność, która musi ze 
sobą współpracować i  tworzyć symbiozę - nauczyciele z wycho-
wankami i odwrotnie. Pani woźna, pilnująca porządku w szatni, za-
wsze budziła respekt, ale dzięki temu pamiętamy, że buty trzeba 
wycierać. To wszystko nas kształtuje na przyszłe lata. Wszystko ma 
znaczenie i wpływ na budowanie siły charakteru i zapału do życia.
Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej starszaki uczęszczające 

do Przedszkola Publicznego w  Kroczycach przygotowały dla 
wszystkich pracowników krótką część artystyczną.  Podczas 
uroczystości dzieci przekazały mnóstwo uśmiechów, serdecz-
nych słów i  życzeń wypowiedzianych w  wierszach, śpiewanych 
piosenkach i  radośnie wytańczonych. Spotkanie przygotowane 
przez Jeżyki i Muchomorki było owiane wielką tajemnicą. Dzie-
ciom udało się mile zaskoczyć wszystkich zaproszonych gości.
W  szkole Podstawowej w  Kroczycach akademia z  okazji Dnia 
Edukacji Narodowej odbyła się w niecodzienny sposób - online. 
Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialne były klasy 3 i 5b. 
Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny 
trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o do-
bro wychowanków. Podziękowania skierowali również wszystkim 
pracownikom szkoły. Na zakończenie odbył się pokaz Taekwondo 
oraz pokaz Amonitek.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pradłach, także doceniają pra-
cę swoich nauczycieli i  dlatego dzieci z  klasy czwartej, szóstej 
i  ósmej pod czujnym okiem wychowawców zorganizowały dla 
swoich nauczycieli akademię z okazji ich święta. Wszyscy zebrani 
mogli podziwiać talenty aktorskie swoich wychowanków, które 
po czasie lockdownu rozkwitły w  pełnej krasie. Nie brakowało 
chwil wzruszenia i  uśmiechu. W  podziękowaniu za trud i  wkład 
pracy w wychowanie uczniów nauczyciele otrzymali symboliczne 
kwiaty.
Świętując tak ważny dzień chcemy wszystkim nauczycielom 
i  pracownikom oświaty podziękować za pracę pełną zaangażo-
wania i złożyć najlepsze życzenia cierpliwości w dążeniu do celu, 
wytrwałości w zdobywaniu nowych umiejętności, dużo uśmiechu 
i dystansu w kontaktach z uczniami.
Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych 
umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpo-
wiedzi” Jim Stovall

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ!
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Muzyka, taniec i  śpiew od zawsze były wielką pasją 
uczniów Szkoły Podstawowej w Kroczycach. Pierwsze 
wokalne sukcesy już za nami. 

Szkolny zespół wokalny w składzie Amelia Nowak, Michalina Nę-
dza, Magdalena Jędruszek, Maya Dostie i Natalia Machura zdobyły 
II miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Piosenki i Pieśni Patrio-
tycznej „Historia Pieśnią Pisana” pod honorowym patronatem 
Starosty Powiatu Częstochowskiego i Wójta Gminy Mykanów.
Jesteśmy wyjątkowo dumni z  odniesionych sukcesów sporto-

wych naszych uczniów. Jan Nędza i Stanisław Nędza zdobyli III 
miejsce w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Tenisie Sto-
łowym Chłopców. 
Piłkarze i  ich trener Dawid Gajecki również mają powody do 
dumy. Pierwsze miejsce  w rozgrywkach powiatowych Turnieju 
Piłki Nożnej "Z podwórka na Stadion". Chłopcy otrzymali awans 
do finału wojewódzkiego, który odbędzie się na Stadionie Ślą-
skim w Chorzowie. 
Uczniowie szkoły bardzo chętnie przyłączają się do różnych akcji 
charytatywnych. 30 listopada przekazaliśmy artykuły spożyw-
cze i  chemiczne do Miejskiej i  Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Zawierciu, która została partnerem tegorocznej odsłony Szla-
chetnej Paczki. Wszystkim osobom zaangażowanym w  zbiórkę 
produktów bardzo dziękujemy.

SZKOŁA NA MEDAL
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Bajkowe Święto- 
Międzynarodowy  

Dzień Postaci 
z Bajek

5 listopada to dzień urodzin Walta Disneya i to właśnie tego dnia 
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci  z  Bajek. Bajki od-
grywają bardzo ważna rolę w życiu i rozwoju dzieci. W przyjem-
ny i zrozumiały sposób przekazują najmłodszym ważne tematy 
życiowe. Starszym dzieciom pomagają zrozumieć otaczający je 
świat. Morały płynące z bajek zostają w pamięci na długo.
Tego dnia Szkoła Podstawowa w Kroczycach zamieniła się w nie-
zwykłą krainę bajkowych postaci. 
Na szkolnym korytarzu pojawili się bohaterowie ze znanych ba-
jek i baśni. Można było spotkać m.in.: piratów, księżniczki, Smer-
fy, Czerwonego Kapturka, Królową Śniegu, Jasia i Małgosię, ry-
cerzy, krasnoludków, Myszki Miki, Kota w Butach i wiele innych 
kultowych postaci. Wyobraźnia dzieci i pomoc rodziców w przy-
gotowaniu strojów sprawiły, że rozpoznanie niektórych uczniów 
było wręcz niemożliwe.  
W zabawie uczestniczyli również nauczyciele, dyrekcja i pracow-
nicy szkoły. W czasie przerw Wróżka z Krainy Słodyczy wraz ze 
swoją  asystentką Cool częstowały wszystkich słodyczami. 
W ramach obchodów Dnia Postaci z Bajek został zorganizowany 
konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” oraz quiz ze 
znajomości bajek i baśni. W czasie przerw wszyscy mogli posłu-
chać melodii i piosenek z najpopularniejszych bajek. 
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. 

Obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z  Bajek przygotowała 
szkolna biblioteka i Samorząd Uczniowski. 

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród 
Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po 

wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, 
zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczy-
zny – jest uroczystym Świętem Niepodległości” – głosiła usta-
wa z 23 kwietnia 1937 roku.
Niepodległość to według definicji niezależność danego państwa 
od innych jednostek o  charakterze politycznym, zarówno pod 
względem formalnym, jak i nieformalnym.1 Bardzo ważna defini-
cja, do zapamiętania dla każdego Polaka - patrioty.
Polska pod zaborami była 123 lata, ale umiała wykorzystać sprzy-
jające warunki historyczne, zjednoczyć się i powstać odrodzona. 
Jest to bardzo wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków. w tym 
dniu kraj przyodziewa się w barwy biało- czerwone, na budynkach 

1  https://www.ortograf.pl/slownik/niepodleglosc

NIEPODLEGŁOŚĆ TO 
WOLNOŚĆ - 11 LISTOPADA

powiewają flagi. Nieważne czy miasto, czy wieś każdy świętuje, 
podkreślając swoją polskość i dumę z bycia Polakiem. Ważne jest, 
aby kultywować tradycję i przekazywać ją młodszemu pokoleniu. 
W dzisiejszych czasach nadal musimy bronić naszej niepodległo-
ści. Musimy bronić naszą Ojczyznę Polskę. Nie chodzi o  walkę 
zbrojną, jak to miało miejsce w historii, ale o walkę o codzienność. 
Codziennie musimy pracować, aby nasz język ojczysty pozostał 
czysty, aby makaronizmy nie zdominowały naszej mowy. Trzeba 
dbać o polskie tradycje. Trzeba dbać o polską gościnność słynącą 
w świecie. Musimy godnie reprezentować nasz kraj w każdej sy-
tuacji życia publicznego. 
Tego wszystkiego uczone są dzieci i młodzież w szkołach i przed-
szkolach.
Dlatego też zaczynając od najmłodszych lat wszystkie dzieci 
uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kroczycach uczest-
niczą w zajęciach poprzedzających Święto Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. Poznają legendy, wiersze, piosenki związane 
z historią Polski. Tradycją kroczyckiego przedszkola jest, iż star-
sze grupy są odpowiedzialne za główne akademie. Dlatego też 10 
listopada odbyła się uroczysta Akademia, na której przedszkolaki 
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zaprezentowały piosenki i wiersze o tematyce patriotycznej. Każ-
dy przedszkolak otrzymał  biało - czerwony kotylion, który pełnił 
rolę patriotycznego, narodowego symbolu Polski.
Natomiast starsze dzieci i młodzież w Szkole Podstawowej w Kro-
czycach świętowały 10-go listopada Narodowe Święto Niepodle-
głości. O godz. 11:11 w ramach akcji „Do hymnu” wszyscy ucznio-
wie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły odśpiewali Hymn Polski. 
Następnie dla upamiętnienia rocznicy uczniowie klasy 7b przy-
gotowali uroczysty apel, podczas którego nie zabrakło wierszy 
i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych. Wszystko 
po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do własnego kraju 
i  przedstawić tragiczne losy naszej ojczyzny i  trudną drogę do 
odzyskania wolności.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pradłach również uczestniczy-
li w obchodach rocznicy odzyskania niepodległości. Z tej okazji 
odbyła się uroczysta akademia, odśpiewano pieśni patriotyczne 
i recytowano wiersze. 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 
cała społeczność szkolna odśpiewała hymn ,,Mazurek Dąbrow-
skiego”, włączając się tym samym  do czwartej edycji akcji or-
ganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i  Nauki 
#SzkołaDoHymnu.

“Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem - staje się je-
dynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”
-Józef Piłsudski-
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Upamiętnienie mieszkańców 
Siedliszowic zamordowanych przez 
Niemców w czasie II wojny światowej.

W dniu 26 listopada 2021 r. odbyło się 
w Siedliszowicach uroczyste odsłonięcie 

tablicy upamiętniającej mieszkańców Siedliszo-
wic zamordowanych przez Niemców w  czasie  
II wojny światowej, które poprowadził miej-
scowy radny, Janusz Bartos. W  uroczystości 
uczestniczyli zaproszeni goście m.in. z  Insty-
tutu Pamięci Narodowej, Starosta Powiatu Za-
wierciańskiego Gabriel Dors, Poseł na Sejm RP 
Waldemar Andzel, Poseł na Sejm RP Wanda No-
wicka oraz Przewodniczący Rady Gminy Kro-
czyce Krzysztof Janikowski. Oprawę muzycz-
ną zapewniła Kroczycka Orkiestra Dęta oraz 
występ młodzieży Szkoły Podstawowej w Pra-

dłach.
W dniu 25 października 2021 r. zostało zawar-
te porozumienie pomiędzy Instytutem Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu Oddział w  Katowicach,  
a Gminą Kroczyce i  Ochotniczą Strażą Pożarną  
w  Siedliszowicach. Celem tego porozumienia 
było określenie zasad współpracy w  zakre-
sie upamiętnienia mieszkańców Siedliszo-
wic zamordowanych przez Niemców w  czasie  
II wojny światowej, poprzez wykonanie tablicy 
memoratywnej wraz z  montażem na budynku 
strażnicy w Siedliszowicach. Koszty wykonania 
oraz montażu tablicy sfinansował Instytut Pa-

W dniu 4 listopada odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Posterunku Policji 

w Kroczycach.
W  sposób uroczysty przekazano symbo-
liczny klucz do obiektu na ręce kierownika 
posterunku st. asp. Przemysława Ledwocha.
Posterunek Policji w  Kroczycach funkcjo-
nuje od 1 listopada br., jednak zanim doszło 
do jego uruchomienia trzeba było poko-
nać wiele trudności. Planowo posterunek 
miał zostać oddany do użytku już w 2019 
roku, jednak firma, która wykonywała pra-
ce budowlane nie wywiązała się z umowy. 
Konieczne było przeprowadzenie kolejne-
go przetargu i wybór nowego wykonawcy, 
który dokończył inwestycję. Na szczęście  
piękny i nowoczesny budynek już stoi i bę-
dzie służył mieszkańcom gminy. Obiekt zo-
stał wyposażony  w  sprzęt kwaterunkowy 
i  teleinformatyczny, z  którego będzie ko-
rzystać docelowo 9 funkcjonariuszy. 
Sama uroczystość otwarcia posterunku 
zgromadziła wielu znamienitych gości, 
m.in. takich jak Komendant Powiatowy 
Policji w Zawierciu insp. Jacek Kurdybel-
ski, który powitał pozostałych gości: par-
lamentarzystów m.in. Waldemara Andzel, 
Ewę Malik, Danutę Nowicką, Drugiego 
Wojewodę Śląskiego Roberta Magdziarza, 
lokalnych samorządowców, Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Katowicach nad-
insp. Romana Rabsztyna oraz przedstawi-

cieli zaprzyjaźnionych służb i instytucji. 
Wójt Gminy Kroczyce Stefan Pantak 
w swojej wypowiedzi wyraził zadowolenie 
z odtworzonego posterunku oraz podkre-
ślił ważność istnienia posterunku na na-
szym terenie w poczuciu bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz odwiedzających nasz 
teren turystów. Były gratulacje także ze 
strony Starosty Zawierciańskiego Gabrie-
la Dorsa i  wiele miłych słów, do których 
przyłączył się Komendant Wojewódzki Po-
licji nadinsp. Roman Rabsztyn.
Na zakończenie oficjalnej część uroczy-
stości otwarcia posterunku budynek zo-
stał poświęcony przez policyjnego księdza 
kapelana.
Wójt Gminy Kroczyce Stefan Pantak wraz 
z  Przewodniczącym Rady Gminy Krzysz-
tofem Janikowskim w  dniu 30 listopada 
br. przed nowo otwartym Posterunkiem 
Policji w  Kroczycach oficjalnie przeka-
zali, na ręce Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w  Zawierciu mł. insp. 
Arkadiusza Miśty i kierownika posterunku 
st. asp. Przemysława Ledwocha, kluczyki 
do nowoczesnego samochodu policyjne-
go, który został dofinansowany w  kwocie 
62500 zł z  budżetu gminy, co stanowi 
50 % wartości pojazdu. Nowy radiowóz 
to oznakowany suv marki Kia Sportage 
z  4-cylindrowym silnikiem benzynowym 
o  pojemności 1,6 dm3 i  mocy 177 KM.  

BEZPIECZNA GMINA  
- przywrócony Posterunek Policji

Radiowóz będzie służył do patrolowa-
nia ulic, jest wyposażony w  sygnalizację 
świetlno-dźwiękową oraz w  nowoczesne, 
cyfrowe środki łączności. 
Funkcjonariuszom pracującym na po-
sterunku w  Kroczycach życzymy tylko 
spokojnej służby i  malejącej ilości prze-
stępstw na terenie gminy!
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Święto zadumy i wspominania 
bliskich nam zmarłych

1 listopada obchodzimy święto Wszystkich Świętych, które 
zostało ustanowione przez papieża Grzegorza IV w  837 
roku. Święto, które powinno być radosnym dniem, w któ-

rym wspominamy wszystkich świętych chrześcijańskich, nie 
tylko tych oficjalnie uznanych przez kościół, ale także zwy-
kłych ludzi, których życie nosiło znamiona świętości. Chrze-
ścijanie w tych osobach widzą orędowników u Boga. Obecnie 1 
listopada to dzień wolny od pracy, dlatego też większość z nas 
w tym dniu odwiedza groby bliskich zmarłych. Zapalamy zni-
cze, które są symbolem pamięci o zmarłych…
2 listopada - Dzień Zaduszny. W  tym dniu modlimy się o  zba-
wienie dla dusz czyśćcowych. Święto to swoje korzenie ma na 
wschodzie Francji w klasztorze benedyktynów, gdzie opat Odilo 
wznosił modły za zmarłych zakonników, a ostatecznie za wszyst-
kich zmarłych. W Polsce w kościele katolickim zwyczaj modlitw 
za zmarłych upowszechnił się w XII wieku. 
Daty te zostały wybrane pod wpływem zwyczajów przedchrze-
ścijańskich, które ciągle były żywe w kulturze polskiej. W tradycji 
słowiańskiej obchodzono Dziady. Na cmentarzach lub w domach 
wyprawiano uczty, na których wywoływano duchy zmarłych. Du-
sze, które odwiedzały żywych należało ugościć - zostawiając im 
mód, kaszę, chleb, mak. Ważnym elementem był ogień. Palono go 
na rozstajach dróg, na łąkach i nieużytkach - wszędzie tam gdzie 
spodziewano się przybycia dusz.
Trzeba pamiętać, iż obawiano się duchów przodków, którzy 
zmarli tragicznie lub popełnili samobójstwo, ponieważ uważano 
ich dusze za błąkające się po ziemi, gdyż nie zaznały spokoju 
wiecznego. Obrzędy te były inspiracją dla Adama Mickiewicza do 
napisania „Dziadów”.
Tradycja dbania o nagrobki i zapalania świec rozwinęła się w okre-
sie międzywojennym. Wcześniej cmentarze były zaniedbane. Za-

miast nagrobków z płyt kamiennych  były tylko usypywane kop-
czyki. Teraz dbamy o cmentarze jak o własne domostwa. Pomniki 
w  okresie przedświątecznym są myte i  dekorowane kwiatami. 
Działaniem takim wyrażamy swój szacunek do zmarłych i dajemy 
świadectwo pamięci o nich.
Szacunku do zmarłych nam bliskich i do zmarłych, dzięki którym 
żyjemy w wolnym kraju, uczone są dzieci już w przedszkolu, dla-
tego też każdego roku przed 1 listopada wszystkie grupy przed-
szkolne wybierają się, aby zapalić znicze przy pomniku naszego 
Papieża Jana Pawła II i Pomniku w Hołdzie Żołnierzom Batalio-
nów Chłopskich poległych w latach 1939-1945.
Dzieci i  młodzież szkolna Szkoły Podstawowej w  Kroczycach 
wraz z wychowawcami nawiedzają groby na cmentarzu oraz po-
mniki w centrum Kroczyc, zapalają znicze i minutą ciszy czczą 
pamięć poległych żołnierzy, a także modlą się za ich dusze. Tra-
dycją pielęgnowaną przez szkołę jest porządkowanie cmenta-
rza wojskowego Kroczyce-Bleszczowa, co w  tym roku uczynili 
uczniowie klasy 8a.
Szkoła Podstawowa w Pradłach zaangażowała się w ważną kam-
panię: #SzkołaPamięta. Jest to akcja Ministerstwa Edukacji i Na-
uki, która od trzech lat upamiętnia ważne rocznice, wydarzenia 
i postacie historyczne.
Jak co roku tak i tym razem w czwartek 28 października 2021 r. 
uczniowie klas VI i VII udali się na miejsca pamięci oraz mogiły za-
służonych mieszkańców Pradeł i okolicznych miejscowości. Wy-
chowankowie szkoły zapalili znicze i odmówili modlitwę. Ta żywa 
lekcja historii uwrażliwia młodzież na odwagę, walkę i ogromne 
poświęcenie tych dzielnych ludzi. Pozwala „dotknąć” heroizmu. 
Pielęgnowanie pamięci o tych, którzy już odeszli jest ogromnie 
ważne, dlatego  już od najmłodszych lat warto uświadamiać dzie-
ciom tego znaczenie.
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3 listopada 2021 r. w  Podlesicach po raz kolejny święto-
waliśmy w  naszej Gminie Jubileusz 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego. Rok 2020 był rokiem szczególnym. Wiele 

planów związanych z codziennym życiem zweryfikowało poja-
wienie się na świecie pandemii związanej z Covid-19. Tym bar-
dziej miło było świętować Jubileusz Złotych Godów w  gronie 
par, które na ślubnym kobiercu stanęły w roku 1970.
Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby zatrzymać się i pochy-
lić nad ludzkim życiem, realizowanym w małżeństwie i rodzinie, 
a także w lokalnej społeczności. „Złote Gody” to piękny Jubileusz 
miłości i zaufania. Siła uczuć pozwoliła pokazać, że tylko to, co 
prawdziwe, opiera się upływowi czasu, że można przejść przez 
życie, mając u boku osobę, z którą dzieli się radości i smutki. Pa-
trząc na promienne twarze Jubilatów, warto pamiętać, iż mimo 
przeciwności losu można przeżyć ze sobą wiele szczęśliwych lat 

i być wzorem dla młodszych pokoleń.
Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy 
Kroczyce Stefan Pantak. Gratulacje małżonkom złożyła również 
Sekretarz Gminy Ewa Kaziród-Kula. Jubilaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, kwiaty oraz upominki.
Wzniesiono także toast za zdrowie Jubilatów i odśpiewano 
gromkie „Sto lat”! 
Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięk-
nej miłości.
Jubileusz 50-lecia świętowali:
1. Regina i Adam Bednarzowie 
2. Regina i Marian Białkowie 
3. Stanisława i Jacek Brodzińscy 
4. Dorota i Stanisław Cembrzynowie 
5. Józefa i Wacław Ciszewscy 
6. Wiesława i Wiesław Dorsowie 
7. Zofia i Marian Girkowie 
8. Marianna i Stefan Grabowscy 
9. Barbara i Mieczysław Grociakowie 
10. Krystyna i Bolesław Jędrosowie 
11. Barbara i Henryk Kubarowie 
12. Marianna i Mieczysław Otrębowie 
13. Teresa i Jan Pardelowie 
14. Wiesława i Wiktor Popiołowie 
15. Krystyna i Stanisław Swatowie 

UWAGA!

Szanowni Państwo,
W roku 2022 przypada 50 rocznica ślubu małżonków za-
mieszkałych na terenie Gminy Kroczyce, którzy zawarli 
związek małżeński w  1972 roku. W  związku z  tym Urząd 
Stanu Cywilnego w  Kroczycach prosi o  zgłaszanie się  
w tutejszym urzędzie w celu wyrażenia zgody na przepro-
wadzenie procedury związanej z  wystąpieniem z  wnio-
skiem o  odznaczenie Państwa Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

T H E  E N G A G E M E N T  O F

Louis & Alice
15.12.2021

ZŁOTE  
GODY  

W GMINIE  
KROCZYCE
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Miło nam poinformować, że dzięki działaniom trenerów 
i  Prezesa LKS Skalniak Kroczyce prężnie się rozwija, 
stawiając na młodzież. Jak wiadomo od tego roku wy-

startowały dwie drużyny młodzieżowe: Trampkarz C1 III liga 
wojewódzka - prowadzony przez trenerkę Kingę Wierzbicką 
oraz Junior A1 III liga wojewódzka - prowadzony przez trenera 
Pawła Spyrę. Aktywnie działają również Seniorzy, podopieczni 
Damiana Kota, którzy po 25 latach wrócili do Podokręgu Czę-
stochowa grupa II Klasa A.
W styczniu 2022 r. zostanie ogłoszony nabór do roczników 2007-
2011. Oprócz trampkarzy Skalniak zamierza otworzyć Drużynę 
Młodzików. Ilość chętnych chłopców jest naprawdę spora, dlate-
go otwarcie kolejnej drużyny jest wysoce pożądane. O wszystkim 
klub będzie dokładnie informować na swojej stronie internetowej 
i na swoim profilu na portalu Facebook’u.
Nowy rok klub zacznie na nowych zasadach. Zostaną wprowa-
dzone opłaty miesięczne za treningi - około 60 zł. LKS Skalniak 
Kroczyce jest jedynym klubem w  okolicy, który jeszcze takich 
składek nie wprowadził. Jest to podstawa, aby klub jeszcze lepiej 
się rozwijał, a  z  czasem otwierał nowe drużyny w  poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. Pozyskano także dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (dzi-
siaj Ministerstwo Sportu i Turystyki) w kwocie 10 000 zł, za które 
nabyto nowy sprzęt treningowy przeznaczony dla Trampkarzy 
oraz sfinansowano prowadzenie zajęć. Klub zaczyna się rozwi-
jać w  imponującym tempie, dlatego jego finanse i wyposażenie 
muszą do tego tempa dorównać. “Co oczywiście bardzo cieszy, 
rozwój dzieci i młodzieży jest w tych czasach najważniejszy. Nie 
zapominajmy o  najmłodszych, którzy również mają możliwość 
przystąpienia do treningów na terenie naszej gminy. Treningi 

prowadzi trener Maciej Bednarz. Zachęcamy rodziców i opieku-
nów do zapisywania dzieci na takie zajęcia, podkreślając fakt, że 
ruch jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju dzieci.” - mówi 
prezes LKS Skalniak Adam Lenartowicz. 
Prezes Adam Lenartowicz oraz Trenerzy w  imieniu całego klu-
bu pragną podziękować sponsorom za wsparcie finansowe. Dla 
druży trampkarzy zostały zakupione dwa komplety meczowe, 
dzięki wsparciu finansowym Pana Ryszarda Kota oraz drużynie 
naszych Oldbojów. Trenerka Kinga Wierzbicka bardzo dziękuje 
wszystkim za wsparcie zawodników w meczach, treningach oraz 
dobre słowo. “Dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci pozyskały 
koszulki treningowe, ortaliony oraz kominy i czapki z logo klubu. 
Współpraca rodziców z trenerem jest bardzo ważna, a na naszym 
terenie zaczyna owocować. Rodzice wspierają młodych zawod-
ników i angażują się w życie Klubu.” - mówi trenerka. Serdeczne 
podziękowania kierujemy również do kibiców, na których może-
my liczyć podczas meczów seniorskich!

LKS SKALNIAK KROCZYCE STAWIA
 NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY!

“Stroje sportowe zostały zakupione w ramach re-
alizacji Programu “Klub” - edycja 2021 otrzyma-
nego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.”
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Konkurs „Aktywny Senior” jest organizowany przez Wo-
jewodę Śląskiego i  ma na celu wyróżnienie seniorek 
i  seniorów podejmujących działania na rzecz środowi-

ska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w wo-
jewództwie śląskim. 
W październiku tego roku Gmina Kroczyce zgłosiła w konkursie 
swoich kandydatów do nagrody: Panią Wandę Karoń i Pana Ada-
ma Lenartowicza. Pragniemy przybliżyć w  poniższym artykule 
sylwetki naszych seniorów! 
Pani Wanda Karoń pracowała w Urzędzie Gminy Kroczyce, gdzie 
w  Urzędzie Stanu Cywilnego przez wiele lat była kierownikiem. 
Udzieliła przez te lata wiele ślubów, organizowała jubileusze po-
życia małżeńskiego, dając się bliżej poznać mieszkańcom gminy 
Kroczyce. Praca pomogła jej zdobyć zaufanie wśród ludzi, którzy 
nadal chętnie korzystają  z  jej wiedzy i  doświadczenia. W  2006 
roku przeszła na emeryturę, ale nie zwolniła tempa. Startując 
w  wyborach samorządowych, została wybrana do Rady Gminy 
Kroczyce, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Kro-
czyce w roku 2006 i pełniła tę funkcję przez 12 lat. W 2007 r. dołą-
czyła do Polskiego Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów Za-
rządu Koła Terenowego Nr 3 w Kroczycach. Do 2016 roku pełniła 
funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a w 2017r. została Przewod-
niczącą i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Koło zrzesza dużą 
liczbę seniorów, bo aż 115 osób. Pani Wanda, jako przewodnicząca 
jest zaangażowana m.in. w organizowanie  zagranicznych i krajo-
wych wyjazdów na wczasy, wycieczek na wody termalne, imprez 
integracyjnych, takich jak Dzień Seniora, ognisk z  kiełbaskami, 
święta Dnia Kobiet, zabaw andrzejkowych i karnawałowych. Jest 
również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczycach od 
2005 roku. Za zasługi dla pożarnictwa została nagrodzona Złotym 
Medalem. Pani Wanda została uhonorowana w 1976r. Brązowym, 
w 1986 r. Srebrnym, a w 1996 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Krzyż 
Zasługi jest nagrodą dla osób, które zasłużyły się dla Państwa lub 
obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych 
obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywa-
telom. W sierpniu br. 60 lat swojej działalności świętował Oddział 
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów. 
Zarząd Powiatu Zawierciańskiego przyznał statuetki, odznaczenia 
i listy gratulacyjne. Pani Wanda otrzymała Złotą Odznakę Honoro-
wą za szczególne zasługi dla Związku PZERiJ, jako Przewodniczą-
ca Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów w Kroczycach. Jak 
sama przyznaje, odznaczenia dają ogromną satysfakcję i motywa-
cję do dalszego działania. 
Jako przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów udziela wsparcia chorym i potrzebującym członkom. 
Pokazuje swoją postawą, że dzisiejsi seniorowie nie mają żad-
nych barier oraz granic w spełnianiu się w wieku dojrzałym. Pani 
Wanda ma dobre relacje nie tylko z seniorami, ale i w młodszym 
towarzystwie czuje się jak ryba w wodzie. Relacje międzypoko-
leniowe są podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa. 
Seniorzy traktowani byli niegdyś jako skarbnica wiedzy wielu po-
koleń i taką skarbnicą dla młodszego pokolenia jest Pani Wanda. 
W obecnych czasach często mamy wrażenie, że spotkanie poko-

leń to konfrontacja różnych kultur, jednak nie dla niej. Do tej pory 
panią Wandę mieszkańcy postrzegają, jako zaangażowaną w ży-
cie Gminy Kroczyce i  często składają swoje propozycje zmian 
i  uwagi właśnie do niej. Swoim podejściem do życia, realizacją 
pasji udowadnia, że jesień życia nie musi być smutnym i  bier-
nym okresem w życiu, ale czasem samorealizacji, zawiązywania 
nowych relacji, aktywnością, na którą wcześniej nie było czasu. 
Związana z gminą od wielu lat i od lat podejmuje starania, mające 
na celu poprawę życia jej mieszkańców. Wypełnia swoje obowiąz-
ki rzetelnie i z radością, będąc przy tym niezwykle skromną oso-
bą. Kobieta pełna dobra, życzliwości i wyrozumiałości.  

Drugi kandydat z naszej gminy do nagrody w konkursie na „Ak-
tywnego Seniora” to Pan Adam Lenartowicza, który jest Pre-
zesem Ludowego Klubu Sportowego „Skalniak” Kroczyce od 

 AKTYWNI SENIOROWIE 
W NASZEJ GMINIE!
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2015r. Dzięki jego wysiłkom Klub przeżywa „drugą młodość”. 
Głównym celem prezesa jest aktywizacja młodzieży i  dzieci do 
udziału w treningach, co zapewni utrzymanie kondycji fizycznej 
wśród młodych ludzi, umożliwia skompletowanie kadry na me-
cze oraz dotarcie do mentalności zawodników, że gra w  piłkę, 
jeżeli się ją traktuje poważnie, to też obowiązek w stosunku do 
trenera i kolegów. Pan Adam pracy się nie boi i wraz z członkami 
klubu, osobami pracującymi społecznie na rzecz klubu, wykonu-
ją wszystkie prace konserwatorskie na stadionie gminnym, na 
którym prowadzą swoje treningi. Od 2015 roku, stojąc na czele 
LKS Skalniak Kroczyce, pan Adam aplikuje w wielu konkursach, 
mając na celu pozyskanie środków na potrzeby działalności klu-
bu. Skutecznie od paru lat pozyskuje i rozlicza środki w zakresie 
wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 
Gminy Kroczyce w konkursie ofert organizowanym przez Gminę 
Kroczyce. Pan Adam wnioskował również o środki w rządowym 
projekcie Ministerstwa Sportu „KLUB 2021”. Dzięki niemu LKS 
Skalniak pozyskał aż 10 tys. dofinansowania. To potwierdza, że 
dzięki Panu Adamowi klub ma stabilną sytuację finansową i może 
bez przeszkód brać udział w rozgrywkach piłkarskich PZPN oraz 
podnosić umiejętności sportowe dzieci i  młodzieży. Pan Adam 
jest kompetentny, otwarty na współpracę i zawsze uśmiechnię-
ty. Dzięki Jego zaangażowaniu i  współpracy z  klubem z  Żarek 
w wakacje został zorganizowany po raz pierwszy obóz sportowy 
w Białym Dunajcu dla najmłodszych piłkarzy. Młodzi piłkarze mo-
gli tam szlifować formę i doskonalić swoje, już zdobyte umiejęt-
ności. Poprzez koordynowanie działalności klubu aktywny senior 
krzewi w młodych ludziach samodyscyplinę i postawę fair play na 
boisku, która przekłada się na całe życie.
Prezes Skalniaka, pomimo swojego dojrzałego wieku, nadal jest 
bardzo aktywny fizycznie. Niezwykła pasja do sportu rozpoczęła 
się w dzieciństwie i trwa do dziś. Podkreśla, że oprócz aktywno-
ści społecznej niezbędna jest aktywność fizyczna, bez której nie 
byłoby tej pierwszej. Pan Adam jest aktywny nie tylko fizycznie 

ale też w sieci! Aktywny na każdej płaszczyźnie, idzie z duchem 
czasu i nie boi się technologii XXI wieku. Aktywność prezesa daje 
młodzieży możliwość rozwijania pasji do sportu i chęci sięgania 
po zwycięstwo wśród najmłodszych grup zawodników oraz za-
pewnia aktywne i bezpieczne spędzenie wolnego czasu. Jest am-
basadorem zdrowego trybu życia i udowadnia, że bez względu na 
wiek „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Uzmysławia społeczności 
lokalnej jak ważne jest zaszczepienie w  dzieciach i  młodzieży 
idei sportowego stylu życia. Swoją postawą daje też przykład in-
nym seniorom, iż sportowy tryb życia można prowadzić w każ-
dym wieku. Jest prawdziwym wzorem do naśladowania. Mało kto 
w tak dojrzałym wieku, może pochwalić się taką kondycją.
Ma realny i zauważalny wpływ na społeczność lokalną. Poświę-
ca swój wolny czas na zapewnienie i  stworzenie warunków do 
rozwijania młodych talentów piłkarskich. Swoim optymizmem 
i chęcią działania zaraża innych i dzięki jego postawie wielu lu-
dzi, niezależnie od kategorii wiekowej, aktywnie działa w sferze 
sportu. Wszechstronna działalność Pana Adama i  jego aktywne 
zaangażowanie w  krzewienie pozytywnych wartości znajdują 
szacunek, uznanie społeczne i wdzięczność innych. Został uho-
norowany Nagrodą Starosty Zawierciańskiego w konkursie „Ju-
rajskie Berło”. Decyzją Kapituły Konkursowej otrzymał nagrodę 
w kategorii „Sportowiec Roku” w 2020 r., za działalność sporto-
wą i upowszechniającą zdrowy tryb życia. 

Dnia 22 listopada br. odbyło się spotkanie podsumowujące  
V edycję konkursu „Aktywny Senior” 2021 oraz uroczystość wrę-
czenia tytułu „Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2021”. W kon-
kursie wpłynęło aż 97 zgłoszeń.  Zgodnie z regulaminem Kapituła 
Konkursowa mogła dokonać wyboru tylko po jednym zwycięzcy 
z każdej kategorii. Niestety tym razem nie udało się uzyskać na-
grody głównej naszym kandydatom.  
Życzymy naszym seniorom „na medal”  trafnych decyzji, samore-
alizacji, wyzwań oraz wielu sukcesów zawodowych i prywatnych! 

W dniu 28 października br. odbyła się uroczystość w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie, podczas której Prezydent Andrzej Duda 
wręczył odznaczenia państwowe sportowcom niesłyszącym, ich 
trenerom oraz działaczom Polskiego Związku Sportu Niesłyszą-
cych. Złoty Krzyż Zasługi przyznano 24 sportowcom za dokona-
nia sportowe oraz promowanie Polski na arenie międzynarodo-
wej. Wśród laureatów znalazła się mieszkanka naszej gminy pani 
Izabela Kuźniak - zgłoszona przez Gminę Kroczyce kandydatka 
do nagrody w konkursie “Jurajskie Berło” w kategorii “Sporto-
wiec roku! 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

IZABELA KUŹNIAK  
U PARY 

PREZYDENCKIEJ!
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W tym roku wystarto-
wała II edycja „Juraj-
skiego Berła”, czyli 

Nagrody Starosty Zawierciań-
skiego. Nagroda przyznawana 
jest za szczególne osiągnięcia 
oraz  działalność na  rzecz roz-
woju i promocji Powiatu Zawier-
ciańskiego. Gmina Kroczyce 
zgłosiła kandydatów w  trzech 
z pięciu możliwych kategorii:
• W  kategorii “Sportowiec 

roku” - za działalność spor-
tową i  upowszechniającą 
zdrowy styl życia  - została zgłoszona kandydatura Izabeli 
Kuźniak,

• W  kategorii “Animator Kultury" - za działalność na  rzecz 
upowszechniania kultury, folkloru, obrzędów, dziedzictwa 
kulturowego i wydawnictw - została zgłoszona kandydatura 
Zofii Machura,

• W  kategorii “Pro Publico Bono” - za działalność społeczną 
i charytatywną została zgłoszona Anita Maszczyk.

Sylwetka Pani Izabeli Kuźniak była już przedstawiona w poprzed-
nim numerze, ale może nie wszyscy dotarli do tego artykułu peł-
nego pasji i zaangażowania, dlatego też pokrótce przedstawimy 
panią Izę jeszcze raz. Izabela Kuźniak to młoda kobieta zaanga-
żowana w sport całym sercem i pomimo niepełnosprawności re-
alizuje swoje marzenia i dąży do osiągnięcia najwyższego miej-
sca na podium wraz z Reprezentacją Polski Kobiet Niesłyszących 
na Olimpiadzie w  piłce nożnej, która ma się odbyć w  Brazylii 
w 2022 r. Od kilku lat dumnie reprezentuje Polskę w Reprezen-
tacji Polski  Kobiet Niesłyszących w piłce nożnej. Izabela należy 
do Stowarzyszenia Sportowego Niesłyszących MIG. Piłkarka jest 
zawodniczką MKS Myszków, gdzie dwa razy w  tygodniu razem 
z drużyną trenuje pod okiem trenera.
Mimo wielu osiągnięć w  tak młodym wieku, pani Iza nadal jest 
bardzo skromną osobą. Jest dowodem na to, że bez względu 
na wszystko można osiągnąć sukces. Jej talent i ogromna pra-
ca przyczyniły się do tego, że osiąga tak wiele w sporcie. Między 
innymi zajęła 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Niesłyszących 
w Lekkiej Atletyce Kobiet w 2017 r. W 2018 roku zajęła 1 miej-
sce na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w  Biegach Przeła-
jowych, 1 miejsce na Mistrzostwach Europy Głuchych w halowej 
piłce nożnej kobiet Tampere, Finlandia 2018 oraz 1 miejsce w XXI 
Międzynarodowym Biegu Przełajowym Młodzieżowy Niesłyszą-
cej im. Józefa Sikorskiego. W 2021 r. na Halowych Mistrzostwach 
Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce Kobiet zajęła 1 miejsce.
Zawzięta aktywność dziewczyny i  jej osiągnięcia dają wielu lu-
dziom motywację do rozwijania pasji do sportu i chęci do sięgania 
po zwycięstwo. Bariera słuchowa nie jest dla niej żadną życiową 
przeszkodą. Postawa pani Izy jest przykładem na to, że niezależnie 
od tego jak nas życie doświadczy, można odnaleźć w sobie siłę do 
działania. Na przekór trudnościom, można odnosić sukcesy.
Druga nominacja trafiła do pani Zofii Machury, którą wszyscy dobrze 
znamy, ponieważ pokazuje nam świat książki, jako Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kroczycach. Pani Dyrektor dobrze wie, 
że czego “Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”, dlatego też 
aktywnie zachęca najmłodszych mieszkańców naszej gminy do czy-
tania dlatego też wynajduje ciekawe oferty dla najmłodszych aby 

ich zarazić pasa czytania i pozna-
wania świata książek. Przystąpiła 
do projektu „Mała książka - wielki 
człowiek”, w którym dzieci w wie-
ku od 3 do 6 lat, którzy zapiszą się 
do biblioteki otrzymają Wyprawkę 
czytelniczą, a  w  niej książkę do-
stosowaną pod względem formy 
i treści do wieku dziecka oraz Kar-
tę Małego Czytelnika, co naprawdę 
skutecznie zachęca dzieci do od-
wiedzania biblioteki. W  bibliotece 
organizowane są spotkania au-
torskie, spotkania z  artystami lo-

kalnymi, konkursy recytatorskie, kursy komputerowe dla seniorów 
- można aktywnie spędzić czas w bibliotece, każdy znajdzie coś dla 
siebie. Rozwój biblioteki to także jej komputeryzacja i dostępność 
on-line dlatego też w 2013 roku dzięki staraniom Pani dyrektor na-
sza biblioteka jako pierwsza w powiecie zakończyła tworzenie ka-
talogu elektronicznego. Od 2015r. prowadzona jest wypożyczalnia 
w komputerowym systemie bibliotecznym SOWA, w którym można 
prolongować wypożyczone pozycje i sprawdzić do kiedy interesują-
ca nas książka jest u innego czytelnika. Agregatowy indeks bibliotek 
czyli ranking bibliotek powstający na podstawie ilości czytelników, 
wypożyczeń oraz liczby zakupionych książek w  powiecie zawier-
ciańskim plasuje nas od 2016 roku na wysokich miejscach tzn.: 
• w roku 2016 - 3 miejsce 
• w roku 2017 - 2 miejsce
• w roku 2018 - 2 miejsce
• w roku 2019 - 1 miejsce
• w roku 2020 - 2 miejsce (jednak niewiele brakowało do 1 miejsca).
Pani Zofia zawsze uśmiechnięta i pomocna przy wyborze cieka-
wej lektury jest naszym gminnym strażnikiem czytelnictwa.
Do trzeciej nominacji w kategorii Pro Publico Bono została zgłoszo-
na Pani Anita Maszczyk, której piękny głos wszyscy dobrze znamy. 
Wielka artystka występująca na światowych scenach np. Paryż w la-
tach 2001, 2002, Londyn 2007, 2008, Chicago 2011 ale także w wie-
lu miejscach w Polsce pięknie wyśpiewała ważne role np.: w Ope-
rze Krakowskiej, Operze Nova w Bydgoszczy, Teatrze Muzycznym 
w  Lublinie, Operze Śląskiej w  Bytomiu, scena MOK „Centrum” 
w Zawierciu. Wiele czasu poświęca na działalność na rzecz rozwoju 
kultury naszego terenu. Wraz z niewielką grupą miłośników kultu-
ry założyła Stowarzyszenie Przyjaciół  Kultury „Krocz-Art”, które 
pozyskuje środki finansowe wspierające działalność Domu Kultury 
w Kroczycach. Jednak jego cele statutowe obejmują także rozwi-
janie kultury muzycznej, literackiej, sztuki oraz kultywowanie dzie-
dzictwa narodowego. Współpraca w formie wolontariatu z Domem 
Kultury w  Kroczycach owocuje możliwością obcowania z  wielkim 
talentem wokalnym dla miejscowej społeczności. Wszechstronne 
uzdolnienia Pani Anity pozwalają na działalność w różnych dziedzi-
nach życia. Współprowadzi i współorganizuje wydarzenia kulturalne 
na terenie gminy, szkoli młodych artystów, reżyseruje spektakle np.; 
„Kroczyckie Wianki”, czy film z udziałem Kroczyckiej Orkiestry Dę-
tej pt: “Pandemiczny Sen Kapelmistrza”.
Pani Anita dała się poznać jako osoba, dla której kultura i działal-
ność Pro Publico Bono są wpisane w życie zawodowe i prywatne. 
Śmiało można powiedzieć, że stała się ikoną jurajskiej kultury.
Z  niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników “Jurajskiego 
berła” i trzymamy kciuki za zgłoszonych przez Gminę kandydatów!

II edycja  
„Jurajskiego Berła”
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Muzycznie z Domem Kultury

 Koncert Cecyliański 

Miłujących śpiew i muzykę w naszej gminie jest wielu, dlatego 
też nie dziwi duża ilość mieszkańców na koncercie Cecyliańskim, 
który odbył się 26 listopada w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny 
i św. Jacka w Kroczycach. Koncert został zorganizowany przez 
Dom Kultury. Prowadzenie koncertu zapewniła Pani Anita Masz-
czyk, której anielski głos wpisał się idealnie w atmosferę śpiewu 
chóralnego. Koncert rozpoczął się od gry organowej w wykona-
niu Bernarda Stawarza. Usłyszeliśmy utwory o tematyce reli-
gijnej.  Zaprezentowali się znamienici artyści: Chór Cecyliański  
z akompaniamentem Michała Rusa i kierownictwem Cecylii Miłosz, 
Chór Capella Vartiensis pod kierownictwem Barbary Czajkow-
skiej, soliści: Karina Sornik, Marta Skowron, Olimpia Karbownik, 
Anita Maszczyk, Leopold Stawarz, Bernard Stawarz oraz Zespół 
Instrumentalny Con Voce pod kierownictwem Leopolda Stawarz. 
Koncert został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność.

Sukces Chóru Cecyliańskiego!

W dniu 27 października br. w Miejskim Domu Kultury w Myszko-
wie odbył się XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej,  
w których wziął udział Chór Cecyliański. Podczas przesłuchań 
Panie z chóru zaprezentowały dwa utwory: „Rota” (słowa Maria 

Konopnicka, muzyka Feliks Nowowiejski) oraz współczesną pio-
senkę Ireny Santor do słów Jacka Cygana - „Chodź na kawę War-
szawo”. Chórzystki wyśpiewały I Miejsce i zostały zaproszone do 
wzięcia udziału w Koncercie Laureatów, który odbył się 11 listopa-
da br. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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 Wieczór z muzyką wykwintną 

3 listopada o godz 18.00 w Kroczycach miało miejsce kameralne 
wydarzenie kulturalne inaugurujące działalność sali koncertowej 
"Nowa Aula". 
Sala gimnastyczna w  dawnej Szkole Podstawowej została prze-
kształcona, w wyniku realizacji projektu przy wsparciu  LGD Perła 
Jury, w miejsce służące kulturze, a także działalności kulturotwór-
czej. Od ukończenia prac remontowych sala zgodnie z  przezna-
czeniem służy grupom artystycznym, działającym przy Domu 
Kultury w Kroczycach, jako sala do zajęć. Odbywają się tam próby 
zespołu Pieśni i  tańca Ziemia Kroczycka, próby Chóru Cecyliań-
skiego, a także zajęcia taneczne i gimnastyczne. 
Od 3 listopada sala stała się także miejscem spotkań koncerto-

wych. "Wieczór z  muzyką wykwintną" zgromadził publiczność 
spragnioną uczestnictwa w  koncertach kameralnych. Goście 
koncertu - znakomity gitarzysta, kompozytor, pedagog Wojciech 
Popielarz, kwartet smyczkowy Sapiens String Quartet oraz wo-
kalistki Marta Skowron i Karina Sornik - zaprezentowali wachlarz 
różnorodnej muzyki wykonywanej na strunach. Publiczność odby-
ła szybką podróż przez epoki muzyczne od baroku do współcze-
sności oraz różne style wykonawcze. Muzyka Vivaldiego przepla-
tała się z brzmieniem hiszpańskiej gitary w kompozycjach Rigrigo 
i Obradorsa. Wojciech Popielarz wykonał także kilka swoich kom-
pozycji, przedstawiając publiczności kulisy powstania utworów.
Wydarzenie przygotował Dom Kultury w Kroczycach wraz ze Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Kultury "KROCZ - ART". 
Liczymy na kolejne, tak wspaniałe koncerty!

Gmina Kroczyce została partnerem programu „Otwórz się 
na pomoc”. Jest to program przeciwdziałania alkoholizmowi 
wśród dzieci i  młodzieży. Ciekawa forma - interaktywnego 
filmu, zachęca do uczestnictwa. Wchodząc do “gry” to my 
decydujemy o  losach młodego Bartka, który zaczyna mieć 
problem z alkoholem. Problem, którego nie zauważa. Biorąc 
udział w  grze podejmujemy decyzje, które potem wykony-
wane są przez głównego bohatera w  filmiku. Uczestnik gry 
wybiera różne warianty, które mają wpływ na przebieg filmu 
i jego finał.

Szkoły Podstawowe w Gminie Kroczyce realizują program ze 
starszymi klasami na lekcjach wychowawczych.

Wszystkie informacje dotyczące programu znajdują się na 
stronie www.kroczyce.pl.
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Święty Mikołaj to postać rozpoznawalna na całym świe-
cie. W  różnych częściach świata różnie jest nazywany, 
zawsze jest kojarzony z uosobieniem dobra i radosnym 
czasem obdarowywania prezentami. Większość z  nas 
Świętego Mikołaja kojarzy z wizerunkiem starszego, si-
wego pana w czerwonym stroju, z długa brodą, okulara-
mi i dużym brzuszkiem. Jednak taki obraz Mikołaja zo-
stał wykreowany dopiero w 1930 roku przez firmę Coca 
- Cola. W poszczególnych krajach dzień obdarowywania 
prezentami przypada na inną datę. W Polsce Święty Mi-
kołaj przychodzi 6 grudnia, ale w wielu miejscach Polski 
prezenty przynosi Jezusek lub gwiazdeczka 24 grudnia. 
Oto sześciu różnych „Mikołajów”, w 6 różnych krajach:
Niemcy: do niemieckich dzieci Mikołaj czyli der Heilige 
Nicolaus przychodzi w nocy z 5 na 6 grudnia, a prezenty 
wkładane są do butów wystawionych przed dom lub do 
specjalnych skarpet.
Hiszpania: na prezenty trzeba poczekać do 6 stycznia, 
gdyż przynoszą je Trzej Królowie i oczywiście trzeba być 
grzecznym dzieckiem, bo inaczej zamiast prezentu moż-
na dostać bryłkę cukru.
Islandia: na Islandii już na 13 dni przed gwiazdką “Jóla-
sveinar”, czyli gwiazdkowi chłopcy wkładają do butów 
drobne upominki.
Rosja: rosyjskie dzieci obdarowane są przez Dziadka Mro-
za, któremu towarzyszy Śnieżynka w prawosławne Święta 
Bożego Narodzenia, czyli 7 stycznia. Dziadek Mróz po-
wstał ze względu na podobieństwo Świętego Mikołaja do 
bajkowej postaci nazywanej Moroz Krasnyj Nos.
Czechy: dzieci w Czechach odwiedzają 5 grudnia Diabeł, 

Anioł i Mikołaj - grzeczne dostają słodycze i owoce, a te 
mniej grzeczne węgiel albo ziemniaka. 
Włochy: we Włoszech prezenty przynosi złośliwa czarow-
nica, która nazywana jest La Befana. Lata na miotle, ma 
straszny wygląd i przynosi dzieciom prezenty w nocy z 5 
na 6 stycznia czyli w święto Trzech Króli. 
Garść ciekawostek o Świętym Mikołaju:
• Prawdziwy Mikołaj nie miał nic wspólnego z Lapo-

nią. Współczesna baśniowa postać św. Mikołaja wy-
korzystywana obecnie, wzorowana jest na postaci 
św. Mikołaja, biskupa z  Miry. Mikołaj z  Miry jest 
świętym katolickim i prawosławnym. Żył na przeło-
mie III i IV wieku, był biskupem Miry w Licji. 

• Tradycja zostawiania prezentów przy kominku 
w skarpetach wzięła się z opowieści o biskupie, na 
wieść o tym, że jeden z mieszkańców wsi z powodu 
biedy chciał sprzedać swoje 3 córki , nocą wrzucił 
przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi, które wpa-
dły do trzewików ustawionych przy kominie, które 
owe córki zostawiły w tym miejscu do wysuszenia.

• Święty Mikołaj jest najpopularniejszym na świecie 
niebiblijnym świętym. We Francji i Niemczech znaj-
duje się ponad dwa tysiące kościołów pod jego we-
zwaniem. W Wielkiej Brytanii znajdziemy ich około 
czterystu.

• Strój Świętego Mikołaja pierwotnie był koloru zie-
lonego. Na reklamach Coca- coli na początku lat 
30. Mikołaj został zaprezentowany w  czerwonym 
wydaniu.

Co wiesz o Świętym Mikołaju?

Genowefa Welon w wywiadzie o tym jak wyglądały święta w jej dzieciń-
stwie. 
Pani Gienia to osoba znana wielu z występów gawędziarskich i występów 
z KGW Kroczyce. Osoba pełna życia i pozytywnego nastawienia, mimo 
dojrzałego wieku. Chętnie opowiada o przeszłości i z czułością wraca do 
dziecięcych lat. Choć dzieciństwo łatwe nie było, ponieważ pierwsze lata 
to okres II wojny światowej, jednak wspomnienia są pełne dobroci i mi-
łości.
Magdalena Welon-Brzyszcz (M.W-B)  Jak Pani wspomina Święta Bożego 
Narodzenia, czy wyglądały tak jak teraz?
Genowefa Welon (G.W.) U nas w domu zachowuje się do tej pory tradycje, 
które przed latami były kultywowane. Ale od początku: po andrzejkach przy-
chodził adwent czas oczekiwania. Do kościoła na 6 rano szliśmy  na nogach 
z Kostkowic z lampą w ręce, nie było przecież oświetlenia ulicznego. A po 
roratach trzeba było iść do szkoły. Moja mama w czasie adwentu trzymała 
ścisły post trzy razy w tygodniu w środy, piątki i soboty.
(M.W-B)  Jak dawniej wyglądała wigilia u Pani?
(G.W.) Wigilia to dzień wielu zadań. Trzeba było zrobić jak najwięcej, aby 

w Boże Narodzenie świętować. Jest takie 
powiedzenie, że jaka wigilia taki cały rok, 
więc trzeba było być grzecznym, żeby lania 
nie dostać, obowiązkowo trzeba było wstać wcześnie rano. Kobiety od rana 
przygotowywały wieczerzę i izbę. W tym czasie tata czyścił nam byty, a było 
nas ośmioro, więc miał co robić. W domach nie było dywanów jak teraz tylko 
glinianka, więc żeby było ładnie mój tata przynosił świeżą słomę na podłogę, 
którą po kolacji zbierał i wynosił do chlewa żeby krową pościelać. Wykony-
wano pająki, które były wieszane pod sufitem. Robiono je ze słomy, bibuły, 
wycinanek no i oczywiście była jemioła. Do stołu zasiadaliśmy jak pojawiła 
się na niebie pierwsza gwiazdka, z niecierpliwością jej wyglądaliśmy po ca-
łym dniu postu.
Na stole musiało być dwanaście potraw. Obowiązkowo kompot z suszu,  
i uwielbiany przez nas placek drożdżowy mamy, upleciony w warkocz. Za-
wsze było zostawione puste nakrycie dla wędrowca. Oczywiście przed roz-
poczęciem wieczerzy odmawialiśmy wspólnie pacierz i składaliśmy życzenia 
łamiąc się opłatkiem. 
Panny po kolacji miały zwyczaj wołać, i z której strony psy zaczęły szczekać, 

 Wspomnienie świąt minionych 
lat Genowefy Welon
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Co wiesz o Świętym Mikołaju?  Dlaczego na święta   
 ubieramy choinkę?  

Dzisiaj święta Bożego Narodzenia kojarzą się m.in. z choinką 
pięknie ozdobioną bombkami i światełkami. Wszyscy czeka-
my na prezenty pod choinką, więc zielone drzewko jest ele-

mentem obowiązkowym w każdym domu. Ubieranie choinki wywodzi 
się z tradycji słowiańskiej. Obchodząc Święto Godowe, pierwszy sko-
szony podczas żniw snop zboża: pszenicy, żyta czy owsa ustawiano 
w izbie, gdzie stał od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. Miał 
chronić przed złymi duchami i zapewnić urodzaj. Natomiast zielone 
drzewko zaczęło się pojawiać w polskich domach dopiero w XIX wie-
ku i to najczęściej w miastach. Na wsiach wieszano pod sufitem gałąź 
jodły, sosny lub świerku, a teraz wieszamy jemiołę.
Najczęściej choinki były przyozdobione ręcznie robionymi ozdobami 
wykonanymi z bibuły i słomy. Przedmioty wieszane na choinkach nie 
są przypadkowe i mają swoje znaczenie. Jabłka symbolizują zdrowie  
i urodę; orzechy - symbol dobrobytu i siły; łańcuchy papierowe upamięt-
niały węża z ogrodu rajskiego. Na gałązkach zapalano  świeczki, będące 
oznaką Jezusa, życia i nadziei. Bardzo często zostawiano na całą noc 
wigilijną zapaloną świecę, aby dusze przychodzących przodków mogły 
się ogrzać. Sama choinka symbolizuje życie, narodziny, a jej zielony ko-
lor kojarzony jest z nadzieją. Niektórzy kojarzą ją z drzewem poznania 
dobra i zła z rajskiego ogrodu.
Wielu z nas zwyczaj ubierania choinki kojarzy z Niemcami, gdzie drzew-
ka świąteczne były już znane w XVI wieku. Z Niemiec tradycja ta zawę-
drowała do Francji za przyczyną księżniczki Heleny Meklemburskiej. 
Brytyjska królowa Wiktoria, która była żoną niemieckiego księcia Alberta 
Sachsen Coburg-Gotha, rozpropagowała choinki w  pozostałych krajach 
europejskich i amerykańskich. W Polsce zielone drzewko zaczęto stroić 
na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to nasza ojczyzna była pod zabo-

rem pruskim. Jednak wtedy choinka gościła tylko w domach arystokracji. 
Ogólnokrajowe strojenie świątecznego drzewka nastąpiło dopiero w okre-
sie międzywojennym. Jak to w naszym kraju bywa każda społeczność ma 
swój pomysł na życie i tak było z choinką. Górale wieszali choinkę do góry 
nogami; stroili ją słodyczami i suszonymi owocami. W wielu domach cho-
inka ubierana jest dopiero w Wigilię, co jest niezwykle miłym zwyczajem 
podkreślającym wyjątkowość tego dnia. Współcześnie powszechne jest 
strojenie choinki w wymyślne bombki; często nie wiesza się już orzechów 
czy słodyczy, a nawet ręcznie robionych przez domowników ozdób, tylko 
gotowe plastikowe kulki. Niestety często też zamiast pięknej, pachnącej 
choinki ustawiamy w domach sztuczne drzewko. Jednak mimo różnych 
wyborów choinka zawsze jest symbolem kojarzącym się błogością świąt 
Bożego Narodzenia.
Ciekawostka: W XVIII wieku kościół katolicki uznał zielone drzew-
ko, jako symbol religijny, dlatego też choinki, mimo iż wywodzą się  
z praktyk pogańskich, są ustawiane i strojone w świątyniach katolickich.

z tej miał zjawić się kawaler. 
Kolędy były śpiewane w każdej chacie. Pamiętam taka piękna kolędę, której 
tekst po latach spisał mi Anna Szymura:
A wczora z wieczora,  A wczora z wieczora
Z niebieskiego dwora, Z niebieskiego dwora 
Przyszła nam nowina, Przyszła nam nowina
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna
 Boga prawdziwego,
 Nieogarnionego, Nieogarnionego
 Za wyrokiem Boskim, Za wyrokiem Boskim
 w Betlejem żydowskim, w Betlejem żydowskim
Pastuszkowie mali, Pastuszkowie mali
W polu w ten czas stali, W polu w ten czas stali 
gdy Anioł z północy, gdy Anioł z północy
Światłość z nieba toczy, Światłość z nieba toczy,
 Chwałę oznajmując, Chwałę oznajmując
 Szopę pokazując, Szopę pokazując
 Gdzie Panna z Dzieciątkiem,
 Z wołem i oślątkiem, Z wołem i oślątkiem
 I z Józefem starym, I z Józefem starym
 Nad Jezusem małym, Nad Jezusem małym.
Śpiew i modlitwa dawniej były bardzo ważne. Śpiewano przy darciu pierza, 
przy dojeniu krów, przy sianokosie. Do tych śpiewów tata przygrywał nam na 

skrzypkach. Piękny czas. O północy chodziliśmy wszyscy na pasterkę, daw-
niej zimy piękne mroźne śnieżne. Kto miał sanie i konia to zaprzęgał i jechał.
(M.W-B)  A co z choinką?
(G.W) Choinka była,ale nie tak jak teraz ubrana na dwa tygodnie przed świę-
tami. Ubieraliśmy choinkę po wieczerzy wigilijnej czekając na pasterkę. Wie-
szała się na niej jabłka, łańcuchy z papieru, ozdoby robione z bibuły i słomy, 
a kto bogatszy był, to cukierki wieszał.
(M.W-B)  Czy dostawała Pani prezenty z okazji świąt?
(G.W) Nie, prezentów nie było. Po święcie Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia) 
jak już orzechy były pełne, to zbieraliśmy je i czekały na zimę. W wigilię po 
kolacji tata je przynosił i wysypywał na klepisko i wtedy każdy mógł wziąć ile 
chciał. To były nasze prezenty.
(M.W-B)  Kto zasiadał do stołu wigilijnego?
(G.W) U mnie w domu tylko domownicy, a teraz jak moje dzieci dorosły i 
mają swoje dzieci to zbieramy się wszyscy w tym pokoju i jest ciasno (red. 
śmiech), ale jednocześnie pięknie i zawsze wyjątkowo.
(M.W-B) Bardzo dziękuję za rozmowę! Wesołych, zdrowych i spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia. 
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#szczepimysię
Koła Gospodyń wiejskich z  terenu Gminy Kroczyce 

cały czas są bardzo aktywne. W  poprzednim nume-
rze wspominaliśmy o  KGW Pradła i  pierwszej nagro-

dzie w konkursie „Śląskie Smaki” dla Pradelskiej Tarninówki. 
Również pierwsze miejsce otrzymało ciasto kruche ze śliw-
kami zaprezentowane przez KGW Siamoszyce na Śląskim 
Forum Gospodyń Wiejskich w Nakle Śląskim. Natomiast Pa-
nie z KGW “Bielanki” z Białej Błotnej podjęły wyzwanie orga-
nizacji festynu w ramach Narodowego Programu Szczepień 
#Szczepimy się z KGW. Festyn odbył się 19 września br. na 
terenie przy Świetlicy Wiejskiej w Białej Błotnej.
Impreza obfitowała w wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, z których 
wszyscy mogli korzystać nieodpłatnie. Jednak nadrzędnym celem 
było popularyzowanie i zachęcanie do szczepień przeciw Covid-19 
oraz szczepienie osób chętnych. Punkt szczepień usytuowany był 
w namiocie OSP. Do jego odwiedzenia i zaszczepienia się zachęca-
no cały czas podczas trwania festynu.
 W strefie dla dzieci najmłodsi uczestnicy skorzystać mogli z dmu-
chanego zamku, loterii fantowej, a  także zorganizowanej dzięki 
uprzejmości strażaków OSP Biała Błotna konkurencji sprawno-
ściowej, która zachęciła do rywalizacji całe rodziny. Konkurencja 
ta bardzo spodobała się uczestnikom festynu. Drużynom z trze-
ma najlepszymi wynikami rozdano nagrody, a pozostali   zostali 
obdarowani drobnymi upominkami za udział w konkurencji.
Pomiędzy różnymi rozrywkami   uczestnicy   mogli skorzystać 

Poznaj sołectwo 
Siamoszyce

Siamoszyce to malownicza miej-
scowość położona na południe od 
Kroczyc w  Gminie Kroczyce, po-

wiat zawierciański, w województwie ślą-
skim. Obecnie w Siamoszycach mieszka 
201 osób (stan na  30.11.2021 r., źródło: 
UG Kroczyce, ewidencja ludności). Po-
wierzchnia, jaką zajmuje sołectwo sta-
nowi 434,9 ha powierzchni Gminy, 
a  funkcję sołtysa wsi pełni Pan Ryszard 
Piątkowski.
Pierwsza wzmianka o  tej miejscowo-
ści pochodzi z  1388 r., kiedy to w  źró-
dłach poznajemy wówczas Wrotka  
z  Siamoszyc. Miejscowość posiada nazwę 
patronimiczną pochodzącą od nazwy oso-
bowej “Samosz”. Prawdopodobnie Siamo-
szyce w XIV wieku należały do rycerskiego 
rodu Lisów, a w XVIII wieku należały do Igna-
cego z  Kusiatyna Kalinowskiego, starosty 
lelowskiego. W  XVI wieku w  dokumentach 
podatkowych widnieje miejscowość Szie-
mieszice. W  latach 1789-1791 odnotowa-
no w  tej miejscowości 25 domów. W  1827 

roku mieszkało w  Siamoszycach 113 osób. 
W  czasie II wojny światowej w  Siamoszy-
cach istniała placówka “chłostry”, czyli 
straży chłopskiej. W  latach 1978-83 wybu-
dowano odcinek drogi Siamoszyce - Szy-
powice i  przeprowadzono remont szkoły. 

Bardzo ciekawym miejscem turystycznym 
jest zalew zlokalizowany na  rzece Krztyni. 
Został wybudowany w latach 1974-76 i jest 
to zbiornik przepływowy o  powierzchni  
20 ha. Nad zalewem położony jest Ośrodek 
Wypoczynkowy Ciechan - Zdrój dopuszczo-
ny do kąpieli, rekreacji i  uprawiania spor-
tów wodnych. Poza zjeżdżalniami, plażami 
i sprzętem wodnym do dyspozycji letników 
pozostaje camping i pole namiotowe.

także ze strefy gastronomicznej, której oferta była bardzo bo-
gata i  smaczna, a  opierała się głównie na wyrobach Bielanek.   
Wszyscy mogli się także częstować popcornem i  watą cukro-
wą. W  ramach stołu degustacyjnego przygotowanego przez 
KGW “Bielanki” można było konsumować ze smakiem chleb ze 
smalcem, kapustę z kaszą pęczak i boczkiem, żurek, kaszankę 
i kiełbasę z grilla, parówki w cieście francuskim a  la krokieciki 
w chlebku tostowym z serem i szynką oraz dla pasjonatów sło-
dyczy było aż pięć rodzajów ciast do wyboru.
W  ramach wydarzenia zapewniono także wspaniałą oprawę 
muzyczną. Uczestników bawił zespół REACTIV, który rozgrzał 
wszystkich i poderwał  do wspólnej zabawy tanecznej,  mimo pa-
nującej niskiej temperatury.
Festyn cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej spo-
łeczności. 
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Poznajmy się  
bliżej Koło Gospodyń  

Wiejskich z Siamoszyc

“Koło Gospodyń Wiejskich w Siamoszycach  powsta-
ło w lutym w 2019 roku. Jesteśmy kołem zareje-
strowanym w ARiMR  w Zawierciu. Choć jesteśmy 

małą miejscowością to nasze koło liczy 20 członkiń.   Współ-
pracujemy z lokalną grupą działania "Perła Jury", dzięki której 
pozyskujemy fundusze na nasze cele statutowe.  Dzięki nim za-
kupiliśmy stroje ludowe i organizujemy wydarzenia integrują-
ce społeczność oraz promujące nasze lokalne tradycje ludowe.  
Pikniki rodzinne z udziałem najmłodszych i spotkania opłatko-
we dla samotnych to nasza coroczna tradycja. 

Przy współpracy z Domem Kultury w Kroczycach bierzemy 
czynny udział w wydarzeniach gminy takich jak "Kroczyckie 
Wianki", "Święto Kluchy". Tam prezentujemy nasze kulinarne 
wyczyny.   We wrześniu 2021 roku w Nakle Śląskim zdobyłyśmy 
pierwsze miejsce na najlepsze kruche ciasto ze śliwkami. Ponie-
waż mieszkamy nad źródłem rzeki Krztynia i zbiornikiem wod-
nym Siamoszyce mamy bardzo czystą wodę i najlepsze ryby.” 
mówiła Dorota Jurczak Przewodnicząca KGW Siamoszyce.

Prezentujemy przepis na pstrąga opiekanego  
w zalewie octowej 
• specjalność KGW Siamoszyce:
• 1.5kg pstrąga wyfiletowanego
Zalewa:
• 1l wody
• 3szt. cebuli
• pół łyżeczki cukru
• 1 szklanka octu
• ziele angielskie
• liść laurowy
Zagotować zalewę.   Pokroić, przyprawić (sól, pieprz, vege-
ta) panierować w jajku, mące i upiec na złoty kolor.   Ułożyć  
w słoikach,  zalać gorącą zalewą i szczelnie zakręcić.  Potra-
wy należy sporządzić tydzień przed świętami aby dojrzała na 
wigilijny stół.

Przepis na konkursowe ciasto -  
Babie lato ze śliwkami:
Ciasto:
• 4 żółtka
• 2,5 szklanki mąki pszenna
• 1 kostka masła
• 1 szklanka cukru
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• cukier waniliowy
• 750g śliwek węgierek
Piana:
• 4 białka
• 8 łyżek cukru
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
Budyń:
• 0,75 l mleka
• 2 budynie śmietankowe
Wykonanie: 
Ciasto:
2,5 szklanki  mąki pszennej przesiać na  stolnice dodać szklankę 
cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia,  cukier waniliowy, 1  kost-
kę masła, zagnieść ciasto.  Podzielić na dwie części i schłodzić  
w lodówce około dwóch godzin.   Następnie ugotować budyń.   
Przygotować i wydrylować śliwki. 
Piana:
4 białka ubić z 8 łyżek cukru i dodać 2 łyżki mąki ziemniaczanej  
i rozłożyć równomiernie na śliwki na koniec zetrzeć część cia-
sta i piec w temperaturze 180 C około 45 - 50 minut.

Smacznego!
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Konsultacje przeprowadzone będą w dwóch formach:
1. poprzez złożenie wypełnionego formularza lub
2. poprzez przedłożenie opinii / propozycji na piśmie.

Opinie do projektu w/w dokumentu można składać w ter-
minie od dnia 8 grudnia 2021 do dnia 12 stycznia 2022 r.  
w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Kroczyce, 42 - 425 Kroczyce, ul. Batalionów 
Chłopskich 29,
adres e- mail: zp2@kroczyce.pl.
Osoby do kontaktu w sprawie w/w projektu: Grażyna Ma-
siarek i Karolina Świerczyna, tel. 34 315 21 50 wewn. 46.
W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje 
data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stem-
pla pocztowego.

Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 stano-
wi odpowiedź władz gminnych na zmieniającą się sytu-
ację społeczno - gospodarczą wymagającą wnikliwego 
spojrzenia na posiadane aspiracje, dążenia, ale także po-
siadane zasoby i perspektywy rozwoju Gminy. Dokument 
określa cele rozwoju Gminy oraz kierunki działania, które 
są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń, w tym 
pozyskiwania środków finansowych na zamierzenia inwe-
stycyjne jednostki. Dodatkowo w ramach strategii zosta-
ły wyznaczone lokalne obszary strategicznej interwencji 
charakteryzujące się wysokim potencjałem do osiągnięcia 
założonych w strategii celów.

Strategia Rozwoju  
Gminy Kroczyce 

do roku 2030

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsul-
tacji społecznych dotyczących  projektu  Strate-
gii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii 
społeczności lokalnej naszej Gminy na temat 
zaproponowanych  rozwiązań zawartych w do-
kumencie.

Konsultacje są prowadzone poprzez umiesz-
czenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”, 
na stronie internetowej Gminy oraz poprzez za-
mieszczenie na tablicy głoszeń Urzędu Gminy 
Kroczyce informacji o wyłożeniu projektu Stra-
tegii Rozwoju Gminy Kroczyce do wglądu w sie-
dzibie Urzędu Gminy Kroczyce.
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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
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Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce

tel.: 34 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

www.kroczyce.pl
Znajdż nas na FB: Gmina Kroczyce

Dom Kultury w Kroczycach

ul. Batalionów Chłopskich 11
42-425 Kroczyce
tel.: 34 3410207

e-mail: kontakt@dk-kroczyce.pl
www.dk-kroczyce.pl

GMINA KROCZYCE 2022


