
Od miesiąca, największa atrakcja naszej gminy 
jaką jest Jaskinia Głęboka w Podlesicach, zno-
wu jest dostępna dla turystów. Półtora roku 
temu, najczęściej odwiedzana jaskinia została 
zamknięta. Taką decyzję podjął Dyrektor Regio-
nalny Ochrony Środowiska. Powodem było za-
grożenie oberwania się stropu. Spękany strop  
i ściany jaskini to efekt robót eksploatacyjnych 
prowadzonych w jaskini w pierwszej połowie 
ub. wieku. Wówczas przy wydobywaniu skały 
zawierającej kalcyt stanowiący surowiec dla hut 
szkła używano materiałów wybuchowych. Eks-
plozje spowodowały pęknięcia calizny skalnej,  
a wilgoć i mrozy po kilkudziesięciu latach 
zrobiły swoje. W 2008 roku od stropu zaczę-
ły odpadać skały zagrażając bezpieczeństwu 
zwiedzających. Decyzja dyrektorów Ochrony 
Środowiska i Wojewódzkiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych nie mogła być inna. „Do czasu 
usunięcia zagrożeń Jaskinia Głęboka nie może 
być dostępna dla ruchu turystycznego”.
Grupa fanów Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

i Jaskini Głębokiej - jako jednej z największych 
jej atrakcji z dr Andrzejem Tycem z Wydziału 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i Marcelim 
Ślusarczykiem z Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Zawierciańskiej, zaczęła szukać sojuszników  
a przede wszystkim pieniędzy na wykonanie 
niezbędnych robót umożliwiających przywró-
cenie jaskini społeczeństwu. Gdy znalazło się 
ponad pół miliona złotych, dzięki  Fundacji 
EkoFundusz  i Wojewódzkiemu Funduszo-
wi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
rozpoczęto prace. Najpierw dokonano badań 
geologicznych stanu skał jaskini, a następnie 
przystąpiono do robót wzmacniających jej ko-
mory. 
Część  skał wzmocniono górniczymi kotwa-
mi, część konstrukcją żelbetonową. Zaciśnięte 
przez skały dotychczasowe wejście do jaskini 
zamknięto, a po odgruzowaniu udostępniono 
inne, którym pierwotnie wchodzono do jaskini, 
a zasypane zostało w czasie wojny. Samą zaś ja-
skinię pogłębiono, dzięki czemu odkryto nowe 

komory, powiększające obszar wnętrza jaskini 
niemal dwukrotnie. Jeśli uda się pozyskać nowe 
środki pieniężne, planowane są dalsze roboty 
udostępniające kolejne zasypane komory.  
Turyści, którzy odwiedzili Jaskinię Głęboką po 
jej restauracji nie mogą wyjść z zachwytu. Nie 
tylko jej wielkością ale i pięknem. Dzięki odpo-
wiedniemu oświetleniu wyeksponowano wy-
stające skały, nacieki na nich i zwisający szpat. 
Archeolodzy z Uniwersytetu Śląskiego i  Szcze-
cińskiego chcą urządzić w komorach jaskini 
stałą wystawę eksponatów pozyskanych w cza-
sie prac wykopaliskowych świadczących m.in.  
o życiu neandertalczyków na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej.
 Jaskinia Głęboka odzyskana została dla tury-
stów, którzy mogą ją zwiedzać w towarzystwie 
wykwalifikowanych przewodników. 
Jaskinia stała się także stanowiskiem badaw-
czym dla przyrodników, którzy obserwują  
w niej życie 5 gatunków nietoperzy oraz sieciarzy 
jaskiniowych – niezwykle rzadkich pająków.
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Od lipca

Jaskinia Głęboka znowu czynna

Wejście do nowej części ośrodka zdrowia znaj-
duje się w dobudowanej klace schodowej,  
w której znajduje się również winda umożli-
wiająca transport osób na noszach i wózkach 
łóżkowych. W woj. śląskim nie ma drugiego 
takiego wiejskiego ośrodka zdrowia, który 
oferowałby podobnie szeroki zakres świad-
czeń medycznych.
Inwestycja, którą realizowano przez dwa lata, 
była możliwa dzięki wsparciu kwotą 1.200 tys. 
złotych ze środków unijnych w ramach RPO 
WSL 2007-2013. Ponad 300 tys. złotych wyło-
żono z budżetu gminy. Rozbudowa „Skalme-
du” była największą inwestycją realizowaną  
w ostatnich czterech latach w gminie Kroczy-
ce. 
Generalnym wykonawcą robót budowlanych 
była zawierciańska firma „Tedpol”, która prace 
budowlane rozpoczęła 2 lipca ub. roku. Jak 
poważna to była inwestycja świadczy doku-
mentacja zgromadzona w 20 segregatorach.
W uroczystym otwarciu nowej części „Skalme-
du” razem z mieszkańcami gminy wzięli udział 
poseł Piotr van der Coghen, z-ca dyrektora 
Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia Janusz Markowicz, gospodarze gmi-
ny z przewodniczącą Rady Wandą Karoń i 
wójtem Stefanem Pantakiem oraz radni i soł-
tysi. Obiekt poświęcił ks. Paweł Kowalski.

(Rozmowa z dr Mirosławem Piwowarskim 
na str .3)

SKALMED POSZERZA ŚWIADCZENIA 
Mieszkańcy naszej gminy mają jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych wiejskich 
ośrodków zdrowia. Przed miesiącem odbyła się uroczystość przekazania po gruntownym remon-
cie pierwszego piętra budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Skalmed”  
w Kroczycach. To właśnie tam znajdują się gabinety wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do dia-
gnostyki kardiologicznej, ginekologicznej, laryngologicznej, okulistycznej i dermatologicznej. Są też 
pomieszczenia do zabiegów rehabilitacyjnych i pracownia rtg.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali poseł Piotr van der Coghen, z-ca dyr NFZ Janusz Markowicz, 
przewodnicząca Rady  Gminy Wanda Karoń i kierownik Skalmedu  Mirosław Piwowarski

Amelka Wypchał wybierać będzie prezydenta za 15 
lat. Podczas niedawnych wyborów pomagała ma-
mie wrzucić do urny kartkę z wybranym kandyda-
tem na prezydenta

Polacy wybrali prezydenta. Według Państwowej 
Komisji Wyborczej Bronisław Komorowski uzy-
skał poparcie 53,01 wyborców. Jego rywal – Ja-
rosław Kaczyński 46,99 proc. Polska niemal w po-
łowie podzieliła się na zwolenników kandydatów 
Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Mieszkańcy wschodnich województw gło-
sowali w większości na Kaczyńskiego. Centralne  
i zachodnie województwa na Komorowskiego.  
W województwie śląskim marszałek Sejmu uzy-
skał poparcie 57,40 proc. wyborców. Największe 
w Wiśle – 84,95 proc. głosów. Prezes PiS miał re-
kordowe poparcie w Żarnowcu, gdzie głosowa-
ło na niego 76,40 proc. wyborców. W powiecie 
zawierciańskim poza Żarnowcem, Jarosław Ka-
czyński wygrał też w Irządzach, Kroczycach, Pilicy  
i w Szczekocinach.
W Kroczycach, na Jarosława Kaczyńskiego w dru-
giej turze wyborów głosowało 1440 osób (54,11 
proc), a na Bronisława Komorowskiego 1221 
(45,81 proc.). 
Także w pierwszej turze wyborów zwyciężył  
u nas Kaczyński na którego głosowało 37,22 proc. 
wyborców. Komorowski był drugi (32,5 proc.). 
Trzeci wynik miał Grzegorz Napieralski (20,03 
proc.). W dalszej kolejności, poparcie mieszkań-
ców naszej gminy mieli: Waldemar Pawlak (3,18 
proc.), Andrzej Lepper (2,3 proc.), Janusz Korwi-
n-Mikke (1,59 proc.), Andrzej Olechowski (1,46 
proc.),  Marek Jurek (0,71 proc.), Bogusław Ziętek 
(0,63 proc.) i  Kornel Morawiecki (0,39 proc.). 
W drugiej turze frekwencja w gminie Kroczyce 
wyniosła 50,57 proc. i była wyższa niż w pierw-
szej turze (47,41). To mniej niż przeciętna w Pol-
sce (55,29 proc.) i w woj. śląskim (54,93 proc).   
W pow. zawierciańskim pod względem frekwen-
cji (52,98 proc.) znaleźliśmy się na przedostatnim 
miejscu. Mniejszą frekwencję odnotowano tylko 
w Irządzach.

J. Kaczyński 
miał największe 
poparcie
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Samochód strażacki dla OSP w Kroczycach

z Kroczyc i okolicy

Jacek nie jest już samotny

Tragiczna inauguracja sezonu

Od miesiąca strażacy z Kroczyc dysponują nowo-
czesnym bojowym samochodem. W przypadku 
zagrożenia ogniem lub wodą, umożliwi on stra-
żakom niesienie pomocy w trudnodostępnym 
terenie. W swoim wyposażeniu ma też sprzęt 
R-3 do podstawowego ratownictwa przedme-
dycznego. Pojazd o wartości blisko 600 tys. zł 
zakupiony został ze środków Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego i gminy Kroczyce. 
Samochód na podwoziu „mercedesa” jest dru-
gim nowoczesnym wozem bojowym, w który 
wyposażona jest jednostka OSP w Kroczycach. 
Pierwszy nosi imię „Jacek” - od pierwszego pa-
trona tutejszej parafii. 
Uroczystość poświęcenia samochodu i przeka-
zania go strażakom jednostki OSP w Kroczycach 
odbyła się w sobotę 12 czerwca. Razem z miesz-
kańcami gminy wzięli w niej udział wiceprezes 
Zarządu Głównego ZOSP gen. senator Zbi-
gniew Meres, posłowie Beata Małecka-Libera 
i Piotr van der Coghen, wicewojewoda śląski 
Stanisław Dąbrowa, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Jarosław Kleszczewski i komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Za-
wierciu mł. bryg. Marek Fiutak. 
Samochód, któremu nadano imię Magda po-
święcił ks. dziekan Jan Kopeć. W czasie  uroczy-
stości wicewojewoda S. Dąbrowa i wójt Stefan 
Pantak udekorowali kapelmistrza orkiestry dę-
tej w Kroczycach Stanisława Kazka medalem 
„Zasłużony dla kultury polskiej”, a najaktywniej-
szym strażakom, którzy minionej zimy walczyli 
z żywiołem gen. Zb. Meres, mł. bryg. M. Fiutak  
i wójt Kroczyc S.Pantak wręczyli dyplomy ho-
norowe. Wyróżniono nimi Henryka Białasia, 
Rafała Suchana, Konrada Kulaka, Łukasza 

Kowalskiego, Andrzeja Żyłę, Błażeja Bedna-
rza, Jerzego Domagałę, Janusza Jaworskiego, 
Macieja Bednarza, Marcina Mazura, Piotra 
Kowackiego, Marka Kowackiego, Krzysztofa 
Urbańczyka, Pawła Bednarza i Marka Brew-
kę. Podobne dyplomy wręczono zastępowym  
z jednostek OSP w Białej Błotnej, Kostkowicach, 
Lgocie Murowanej, Podlesicach, Pradłach i Sia-
moszycach.

Dwoma wypadkami śmiertelnymi rozpo-
czął się tegoroczny sezon wypoczynkowy  
w gminie Kroczyce. Pierwszy wypadek zda-
rzył się w rejonie góry Apteki. Tam, podob-
nie jak w innych częściach Jury Krakowsko-
Częstochowskiej powalone zimą drzewa 
czynią niedostępnymi wiele szlaków tury-
stycznych. Doświadczony turysta, znako-
micie wyekwipowany, nie mogąc przedrzeć 
się przez las postanowił ominąć przeszkody 

i przejść granią górskich skał. Niestety ześli-
zgnął się i spadł z nich ponosząc śmierć na 
miejscu.
Do drugiej tragedii doszło w czerwcu na 
niestrzeżonym zbiorniku wodnym w Kost-
kowicach. W trakcie kąpieli utonął 18-letni 
maturzysta z Żarek.
Piotr Van der Coghen – wieloletni ratownik 
Jurajskiej Grupy GOPR ostrzega, że Jura jest 
nie tylko piękna, ale także niebezpieczna.

• Wizytacje terenów na których powalone 
pod ciężarem lodu drzewa zniszczyły in-
frastrukturę drogową, energetyczną i te-
lekomunikacyjną. Bieżące koordynowanie 
działań związanych z usuwaniem licznych 
awarii.

• Udział w posiedzeniu Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego przy Wojewodzie Śląskim, 
na którym omówiono działania związane  
z usuwaniem skutków zniszczeń sieci 
energetycznych.

• Podziękowanie strażakom za udział  
w licznych akcjach usuwania połamanych 
drzew i przywracania dostaw energii elek-
trycznej do gospodarstw domowych po-
zbawionych prądu 

• Podpisanie porozumienia i umowy doty-
czącej budowy w gminie Kroczyce szero-
kopasmowego dostępu do internetu. 

• Złożono wniosek na budowę ścieżki ro-
werowej wraz z kanalizacją na odcinku od 
Lgotki do Podlesic.

• Rozpisano przetarg na budowę „Domu 
Kultury” w Kroczycach. 

• Gmina otrzymała do zagospodarowania 
300 krzesełek z przebudowywanego Sta-
dionu Śląskiego w Chorzowie.

• Rozpoczęto zapisy na tegoroczną utylizację 
azbestu. Zajmie się nią firma PW EKOTOP  
z Częstochowy

• W Urzędzie Marszałkowskim złożono uzu-
pełnienia  do wniosku na dofinansowanie 
modernizacji drogi Kroczyce-Dzibice.

• Dobiegła końca trwająca od grudnia ub.ro-

ku kontrola Urzędu Gminy przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową, Skarbu Państwa  
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

• Rozmowy z prezydentem Zawiercia  
w sprawie wydłużenia linii autobusowych 
komunikacji miejskiej z Zawiercia do Szy-
powic, Przyłubska i Siamoszyc. Brak tabo-
ru uniemożliwia tego rodzaju przedsię-
wzięcie.

• Udane rozmowy z prezesem PKS Mysz-
ków w sprawie obsługi naszej gminy 
przez tego przewoźnika.  Myszkowski PKS 
będzie kursował na liniach dotychczas 
obsługiwanych przez likwidowany PKS 
Zawiercie.

• Rozmowy z innymi firmami przewozowy-
mi o przejęciu po PKS Zawiercie przewo-
zów pasażerskich na terenie gminy

• W Pradłach przekazano do remontu świe-
tlicę.

• Przetarg na budowę stadionu w Kroczy-
cach. Wpłynęły 4 oferty.

• Przed Sądem Rejonowym w Myszkowie 
zapadł wyrok w sprawie zasiedzenia dróg  
w Podlesicach na rzecz gminy Kroczyce.

• Przekazano wykonawcy plac budowy pod 
Dom Kultury w Kroczycach.

• Pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
Rady Społecznej SP ZOZ „SKALMED”.

• Podpisanie umowy na przyłączenie in-
stalacji elektrycznej do przepompowni 
ścieków w Szypowicach i Domu Kultury  
w Kroczycach,

• Trudne rozmowy ze starostą zawierciań-
skim Ryszardem Machem dotyczące prze-
kazania gminie gruntów nad zbiornikami  
w Dzibicach oraz parkingu w Podlesicach.

• W drodze przetargu sprzedano za 808 tys. 
zł działki w Siamoszycach.

• Rozmowy z zastępcą dyrektora General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 
Katowicach w sprawie remontu drogi kra-
jowej nr 78 na odcinku Pradła-Kroczyce. 
W tym roku remont nie jest możliwy gdyż 
GDDKiA nie dysponuje wolnymi środkami 
finansowymi na takie roboty.

• W Częstochowie podpisano umowę na 
pożyczkę związaną z budową kanalizacji 
ścieków w Szypowicach.

• W Urzędzie Gminy dokonano  rutynowej 
kontroli archiwum. 

• Urząd Marszałkowski przeprowadził kon-
trolę zrealizowanego projektu e-urząd.

• W Szypowicach zamontowano przepom-
pownię ścieków będącą elementem bu-
dowanej sieci kanalizacyjnej. 

• Otwarto oferty na budowę ścieżek rowe-
rowych. Spośród 9 ofert wybrano zawier-

ciańską firmę DUET z którą spisano umo-
wę.

• W Urzędzie Marszałkowskim podpisa-
no aneks do umowy dotyczącej budowy 
świetlicy wiejskiej w Pradłach.

• W Urzędzie Marszałkowskim złożono dwa 
wnioski o dofinansowanie imprezy pro-
mującej gminę i remont świetlicy w Przy-
łubsku.

• Podczas spotkania z Radą Sołecką Lgoty 
Murowanej przedstawiono projekt bu-
dowy placu zabaw, boiska sportowego  
i świetlicy dla młodzieży.

• Zarząd Województwa Śląskiego przy-
znał dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na remont 
drogi w Kroczycach od ulicy Jeziorki do 
Lgotki.

• Spotkanie z orkiestrą dętą dotyczące za-
kupu instrumentów muzycznych i umun-
durowania

• Podpisanie ze starostą zawierciańskim po-
rozumienia dotyczącego refundacji prac 
związanych z  porządkowaniem terenów 
nad zbiornikami wodnymi w Dzibicach. 

• Zakończono prace nad dokumentacją do-
tyczącą Centrum Handlowo-Usługowego  
w Kroczycach.

• Ostatnia faza prac projektowych związa-
nych z przebudową dróg w Podlesicach. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną 
roboty związane z wymianą sieci wodo-
ciągowej oraz budowy kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej.

Wybrane z kalendarza wójta

34 strażaków z jednostek OSP w Kroczycach, 
Gołuchowicach, Siedliszowicach, Szypowi-
cach, Pradłach i Ogrodzieńcu, wzięło udział  
w szkoleniu obsługi pilarek spalinowych. Kurs 
odbył się w lasach w Kroczycach-Okupnych  
i zakończył egzaminem pomyślnie zdanym 
przez wszystkich uczestników szkolenia. Prze-

prowadzili je pracownicy z Nadleśnictwa  
w Siewierzu.
Do tej pory uprawnienia posługiwania się piłą 
spalinową posiadało w naszej gminie zaledwie 
10 strażaków. Wzywani do pomocy przy usu-
waniu połamanych drzew po minionej zimie 
musieli mieć uprawnienia do obsługi pilarek.

Strażacy usuwają skutki zimy
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- Panie doktorze, czy teraz czuje się Pan speł-
niony jako kierownik i lekarz tej placówki.
- Mamy z panem wójtem Stefanem Pantakiem 
satysfakcję, że mogliśmy podnieść jakość świad-
czonych usług przez nasz ośrodek. Ale do peł-
nego spełnienia się jeszcze trochę brakuje. Moje 
marzenia wybiegają dalej. Przede wszystkim 
bardzo potrzebne jest stworzenie punktu reha-
bilitacji dzieci. Dzieci wymagających wczesnej 
rehabilitacji i wspomagania rozwoju jest nie-
stety u nas nie mało. I nie jest to tylko problem 
występujący w gminie, czy regionie, ale w całym 
kraju. O tym się dużo mówi, ale znacznie mniej 
robi by problemowi zaradzić. Najbliższy i jedyny 
w powiecie punkt rehabilitacyjny jest w Zawier-
ciu, a to wiąże się z dojazdem nie mówiąc o dłu-
giej kolejce do zabiegów. 
-  Roboty budowlane przy adaptacji pierw-
szego piętra ośrodka trwały prawie rok. Do-
kumentację przygotowywano również rok.  
A kiedy zrodził się pomysł rozbudowy „Skal-
medu” ?
- Prawie zaraz po przekazaniu do użytku parteru 
ośrodka. Zastanawialiśmy się jak zagospodaro-
wać piętro. Było wiele pomysłów. M.in. rozważa-
ny był projekt przeniesienia Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Gdy pojawiła się myśl ada-
ptacji części piętra dla potrzeb pogotowia ratun-
kowego wiedzieliśmy, że następnym krokiem 
powinno być rozszerzenie zakresu świadczeń 
medycznych przez „Skalmed”. Nie było to pro-

ste. Tego typu placówki muszą spełniać określo-
ne wymogi m.in. muszą być przystosowane do 
świadczenia usług osobom niepełnosprawnym. 
To wiązało się z  potrzebą dobudowania nowej 
klatki schodowej z przedziałem windowym. Ale 
jak się czegoś bardzo pragnie to i bariery nie są 
takie straszne.
- Dla niewtajemniczonych wyjaśnijmy, że no-
wymi są jedynie gabinety  fizykoterapeutycz-
ny i pracownia rtg. 
- Rzeczywiście w pozostałych ulokowaliśmy 
sprzęt rozszerzający zakres prowadzonej do-
tychczas przez „Skalmed” diagnostyki. I tak  
w gabinecie ginekologicznym dzięki kardioto-
kografowi  powstała  możliwość rejestracji tętna 
płodu i skurczów macicy. To ułatwi diagnostykę 
przy ciążach powikłanych. Gabinet okulistyczny 
został wyposażony w nowoczesny sprzęt, który 
umożliwia ocenę narządu wzroku o pomiar pola 
widzenia co ułatwia m.in. wczesne wykrywanie 
jaskry. Gabinet laryngologiczny dysponuje teraz 
audiometrem – urządzeniem bardzo precyzyj-
nie określającym zaburzenia słuchu polegające 
na utrudnieniu w rozróżnianiu dźwięku. Nasi 
chirurdzy i dermatolodzy dzięki aparatowi do 
elektrokalgulacji mogą bezkrwawo dokonywać 

nacięć zarówno skóry jak i cięć głębszych, co 
skraca proces gojenia. To urządzenie pozwala 
także zamykać poszerzone naczynia, a więc  za-
pobiegać żylakom. Dzięki wyposażeniu gabine-
tu kardiologicznego w holtery EKG i ciśnienia, 

oraz urządzenia do próby wysiłkowej możemy 
teraz w Kroczycach przeprowadzać pełną dia-
gnostykę pracy i wydolności serca. Natomiast 
nowym gabinetem jest pracownia fizykoterapii 
z urządzeniami do laseroterapii, elektroterapii, 
magnetoterapii i nowoczesnym stołem rehabili-
tacyjnym. Słowem, dysponujemy sprzętem, któ-
ry umożliwia w pełnym zakresie prowadzenie 
terapii rehabilitacyjnej. W pracowni rtg możemy 
wykonać praktycznie prawie wszystkie zdjęcia 
rentgenologiczne, co także skraca czas pełnego 
zdiagnozowania pacjentów.
- Wspomniał Pan o sprzęcie. Lekarze, którzy 
zwiedzali oddane gabinety z podziwem wy-
rażali się o wyposażeniu ośrodka  w najnowo-
cześniejsze urządzenia.
- Ten sprzęt będzie służył przez wiele lat, a po-
nieważ postęp w technice medycznej jest tak 
dynamiczny, nie mogliśmy sobie pozwolić na 
przestarzałe wyposażenie, które za kilka lat 
mogłoby nie sprostać wymaganiom czasu. 
 - Nową część ośrodka oddano do użytku  
w maju, a zaczął on faktycznie funkcjonować 
dopiero teraz… 
- Poszerzony zakres usług świadczonych przez 
„Skalmed” wymagał zatrudnienia dodatkowo 
sześciu osób z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Rozmowy z nimi prowadziliśmy wczesną wio-
sną, kiedy nie byliśmy pewni czy uda nam się 

do końca maja zakończyć inwestycję i pozy-
skać odpowiedni sprzęt. Dlatego też umowy 
zawarliśmy od lipca.
- Polskie realia nie są korzystne dla osób zmu-
szonych do leczenia się w placówkach publicz-
nej służby zdrowia. Kontraktowanie usług 
medycznych spowodowało, że chorzy potrze-
bujący pomocy lekarzy specjalistów czekają 
w kolejce na przyjęcie po kilka miesięcy. Czy 
w Kroczycach też będą takie kolejki?
- Nie wiem jak będzie w przyszłym roku, bo-
wiem Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje 
ilość i zakres usług z rocznym wyprzedzeniem. 
Dopiero jesienią będziemy zawierać  kontrak-
ty na rok przyszły. Do tego czasu nasze świad-
czenia będą realizowane ze środków własnych 
„Skalmedu”. Są to niewielkie środki zatem za-
równo ilość jak i paleta świadczeń do końca br. 
będzie ograniczona. 
- Czy „Skalmed” świadczyć będzie usługi me-
dyczne tylko dla mieszkańców gminy Kroczy-
ce?
- Przede wszystkim, ale bierzemy też pod uwa-
gę mieszkańców ościennych gmin, o ile za nimi 
przyjdą środki z NFZ. Natomiast umowa z Urzę-
dem Marszałkowskim, który finansował projekt 
rozbudowy ośrodka zdrowia w Kroczycach, 
nie zezwala na świadczenie usług odpłatnych, 
poza Narodowym Funduszem  Zdrowia.

Choć choroby nikomu nie życzymy, można powiedzieć, że jeśli chorować to tylko w Kroczycach. Ośrodek Zdrowia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Skalmed” od początku uchodzi za placówkę świadczącą usługi medyczne na najwyższym poziomie. Dzięki oddanej 
do użytku nowej części ośrodka, pacjenci mogą być lepiej i szybciej zdiagnozowani co w następstwie ułatwia proces leczenia. Kierownik ośrodka 
dr Mirosław Piwowarski od początku wierzył w powodzenie tego przedsięwzięcia, które zbliża nas do najbardziej rozwiniętych krajów Europy. 

KROK KU EUROPIE

Ponad 200 kobiet
 przebadało swoje piersi
Takich akcji więcej – podkreślały kobiety, które 
skorzystały w ostatnich dniach kwietnia z ba-
dań mammograficznych piersi. Akcja zorgani-
zowana została wspólnie przez Urząd Gminy 
i Instytut Onkologii w Gliwicach w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka 
Piersi. Z badań skorzystało 210 pań, czyli co 
czwarta kobieta objęta programem. Mam-
mobus, który zaparkował przed Gimnazjum  
w Kroczycach, oblegany był przez mieszkanki 

naszej gminy od otwarcia do zamknięcia. 
Wójt Stefan Pantak cieszy się z liczby prze-
badanych kobiet. Świadczy to o świadomo-
ści  mieszkanek naszej gminy, zagrożeń jakie 
niosą zmiany nowotworowe w sutkach, a ich 
wczesne wykrycie pozwala na skuteczną wal-
kę z groźną chorobą. Dlatego już rozpoczęto 
starania, aby w przyszłym roku mammobus 
znowu pojawił się w Kroczycach dając szansę 
przebadania się innym mieszkankom.
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Po trzech latach nauki 25 czerwca, 81 uczniów klas trzecich kroczyckiego 
Gimnazjum po raz ostatni przyszło do swojej szkoły. Tego dnia pożegnali się 
ze sobą i z nauczycielami. Odebrali gimnazjalne świadectwa, a już za dwa 
miesiące będą uczniami nowych szkół. 

Gimnazjaliści

Klasa III a
W górnym rzędzie stoją od lewej: Damian Pardela, Mateusz Bednarz, Dawid Otręba, Piotr Mucha, Wojciech Flak, Krzysztof 
Jańczyk, Kamil Kawałek, Konrad Struzik i Paweł Kaliński. W środkowym rzędzie stoją od lewej: Przemysław Cupiał, Adam 
Szota, Kinga Pinderak, Roksana Szczepanek, Dominka Gardas, Katarzyna Jurczak, Jolanta Rogalska, Aleksandra Piekar-
czyk, Mariusz Walczyk, Grzegorz Skwarek. W dolnym rzędzie siedzą od lewej: Ewelina Błaut, Ewelina Korpyś, Joanna Kura, 
Sandra Michalik, Karolina Mikoda, Karolina Chwastek. Na zdjęciu brak Agaty Grabowskiej i Karola Wróblewskiego.

Klasa III b
W górnym rzędzie stoją od lewej: Jakub Dudzik, Sławomir Szuba, Paweł Konarski, Karol Woźny, Kamil Ślusarczyk, Krzysz-
tof Konarski, Paweł Sochacki, Jarosław Jaworski, Konrad Kontowicz, Artur Adamski i Patryk Leśniak. W środkowym rzę-
dzie stoją od lewej: Karolina Leśniak, Patrycja Kucharska, Roksana Bacia, Natalia Cholewka, Gabriela Welon, Paula Stępień, 
Ksymena Śpiewak, wychowawczyni klasy p. Monika Gajecka, Justyna Baran, Dominika Jędruszek. W dolnym rzędzie 
siedzą od lewej: Beata Kura, Agata Gajecka, Karolina Bednarz, Katarzyna Kolacha, Anna Sikora. Na fotografii brak: Kamila 
Barana i Łukasza Pietrasa.

Klasa III c
W górnym rzędzie stoją od lewej: Patryk Machelski, Karol Kita, Kamil Marcisz, Krystian Pałęga, Adam Sroka, Krystian Gała, 
Paweł ? Dawid Nędza, Sebastian Skawarek, Kamil Jędruszek, Jakub Windys, Sylwester Grabowski. W środkowym rzędzie 
stoją od lewej: Jakub Kania, Adrian Rutkowski, Anita Welon, Klaudyna Merda, Monika Grabowska, Monika Janus, Monika 
Szczepanek, Kinga Dorobisz, Wioletta Syguła, Adam Cielecki i Mariusz Kaziród. W dolnym rzędzie siedzą od lewej: Klau-
dia Rasztabiga, Dominika Churek, Paulina Podsiadło, Magdalena Machura  i Magdalena Iwanoska.

Wiele powodów do satysfakcji mają gimnazjali-
ści z Kroczyc. Łukasz Pałuchowski w minionym 
roku szkolnym w konkursie przedmiotowym 
z fizyki dostał się aż do finału wojewódzkiego  
i zdobył tytuł finalisty. To nie jedyny sukces Łuka-
sza. Razem ze Sławomirem Szubą i Dawidem 
Kotem stanowili zwycięską drużynę w Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W Grabo-
wej podczas turnieju okręgowego nie mieli rów-
nych sobie kwalifikując się do finału wojewódz-
kiego, gdzie zdobyli drugie miejsce, natomiast 
indywidualnie zwyciężył Sławomir Szuba przed 
Dawidem Kotem.
W Gimnazjum zgodnie z tradycją najaktywniej-
szym wręczono statuetki Amonisa. Otrzymali je 
Sławomir Szuba za wyniki w nauce oraz Domi-
nika Gardas i Ksymena Śpiewak za zaangażo-
wanie społeczne. Specjalnymi nagrodami uho-
norowano też członków chóru szkolnego, który 
zwyciężył  w Rejonowym Przeglądzie Zespołów 
Artystycznych.
Za wyniki w nauce i pracy społecznej nagrodzo-

no też najlepszych uczniów wszystkich naszych 
szkół. Natomiast podczas uroczystego zakończe-
nia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kro-
czycach nagrodzono laureatów konkursu LGD 
„Perła Jury”. O tym piszemy na str 5.

Dwa miesiące laby

Po 10 miesiącach nauki kolejny rok szkolny dobiegł końca i rozpoczęły 
się wakacje. 25 czerwca we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste 
apele, podczas których nagrodzono najlepszych w nauce i przypomnia-
no osiągnięcia uczniów w rywalizacji pozaszkolnej. 

Łukasz Pałuchowski z nauczycielem fizyki  
Grzegorzem Wójcikiem

 Laureaci statuetki Amonisa

Zaledwie kilkanaście procent dzieci mieszkających 
w naszej gminie wyjedzie na wakacyjny wypoczy-
nek. Powodem jest trudna sytuacja finansowa ich 
rodzin. Wiele dzieci pomagać będzie rodzicom  
w pracach polowych, a niektóre mają w planach se-
zonową pracę.
Natomiast w Kroczycach wypoczywać będzie tego 
lata blisko tysiąc dzieci z całej Polski. W Szkole Pod-
stawowej trwają kolonie dla 37 dzieci z Myszkowa 
objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. W przyszłym tygodniu na podobne kolonie 
przyjedzie do Kroczyc 30 podopiecznych MOPS  
z całego województwa. Pod koniec lipca wypoczy-
wać będą u nas dzieci z Ostroga i Zabłuczowa. To 
już trzecie takie kolonie dla dzieci Polaków z Ukra-
iny organizowane w Kroczycach i dofinansowane 
przez Senat RP. 
Z kolei w Siamoszycach w Ośrodku Harcerskim,  
w ostatnim tygodniu nauki na obozie szkoleniowo-
treningowym przebywało blisko 70 uczniów klas 
mundurowych Liceum Ogólnokształcącego ZDZ 
w Częstochowie. Obecnie wypoczywają tam har-
cerze z kieleckiego Hufca ZHP. 69 druhów z drużyn 
pożarniczych szkoli się pod okiem zawodowych 
strażaków. W podobnym obozie szkoleniowym  
w sierpniu uczestniczyć będą harcerze z gminy 
Mrozy w woj. mazowieckim.
Ponad 300 dzieci z całej Polski wypoczywać będzie 
w Podlesicach w Gościńcu Jurajskim i Zajeździe Ju-
rajskim. Organizatorem koloni jest Biuro Turystyki 

Aktywnej Kompas. 60 dziewcząt i chłopców wypo-
czywać będzie na obozie połączonym z nauką jazdy 
konnej w Gospodarstwie Agroturystycznym Beaty  
i Cezarego Barczyków.
Nie wykluczone, że w czasie tegorocznych wakacji 
w Kroczycach wypoczywać będą dzieci z obszarów 
dotkniętych powodzią. W tej sprawie ustalenia pro-
wadzone są między Ministerstwami Edukacji Naro-
dowej oraz Pracy i Polityki Społecznej.

Wakacje w Kroczycach



Zadaniem uczestników konkursu było zapropo-
nowanie w formie pisemnej  takich działań, które 
przy wsparciu środkami unijnymi  mogłyby uczy-
nić miejscowości, w których mieszkają, bardziej 
atrakcyjnymi. Wśród zgłoszonych propozycji 
było m.in. wybudowanie sztucznego lodowiska 
i aquaparku oraz kolejki linowej z Kostkowic na 
Górę Zborów. Proponowano stworzenie kina na 
wolnym powietrzu, szkoły tańca, a nawet stacji 
kolejowej w Dzibicach. Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się podczas akademii na zakończe-
nie roku szkolnego. Laureaci odebrali nagrody  
z rąk dyr. szkoły Lidii Wołoszyn-Rosy i wicepre-
zesa „Perły Jury” red. Andrzeja Kotuleckiego.

Konkurs, pod honorowym patronatem posłan-
ki Parlamentu Europejskiego pani Małgorzaty 
Handzlik zorganizowany został przez Lokal-
ną Grupę Działania „Perła Jury”, we współpracy  
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego, Starostwem Powiatu Zawierciańskiego 
i Śląskim Oddziałem Regionalnym Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Szkoda, 
że w naszej gminie zainteresowanie konkursem 
wykazało zaledwie 25 uczniów z dwóch szkół: 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kroczycach. 
Finał z udziałem Kasi Cembrzyny odbędzie się 
29 sierpnia, podczas dożynek powiatowych  
w Gieble. Trzymamy kciuki.
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Radosny, dziecięcy śmiech był najlepszym 
podziękowaniem dla organizatorów Dnia 
Dziecka w naszej gminie. Imprezy trwa-
ły przez tydzień, a zainaugurował je 30 
maja dziecięcy festyn w Przyłubsku, zor-
ganizowany przez strażaków z tamtejszej 
jednostki OSP. Konkursy, zabawy i prze-
jażdżka stylizowanym pociągiem z Teksa-
su, to tylko część z atrakcji jakie czekały 
na najmłodszych mieszkańców. Podobne 
zabawy i konkursy z nagrodami odbyły się  
w Kostkowicach i Siedliszowicach, a fina-

Swoje święto uczcili zabawą

łem obchodów był wielki festyn w amfite-
atrze w Kroczycach. W programie znalazły 
się m.in.: animacja artystyczna „W indiań-
skiej wiosce”, rywalizacja DJ-ów oraz od-
wiedziny Scooby Doo. Festyn zakończyła 
tradycyjnie dyskoteka dla młodzieży.

Wójt Stefan Pantak obdarowuje dzieci nagrodami

Czy mieszkanka Kroczyc 
zasiądzie w ławach 
Parlamentu Europejskiego ?

Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk dyr. Lidii Wołoszyn-Rosy i  red. Andrzeja Kotuleckiego

Mieszkańcy i turyści, po koncercie orkiestry dę-
tej i programach dla najmłodszych uczestników 
sobótkowej zabawy, oraz występach Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Podlesic i Kroczyc i hip-hopwej 
grupy Iwony Tchórzowskiej – gwiazdy programu 
„You can Dance”, obejrzeli przedstawienie pt. „Na 
dworze króla Kazimierza”. Bohater widowiska 
Kazimierz Wielki jest szczególnie bliski mieszkań-
com Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To za jego 
panowania na wapiennych skałach wzniesiono 
dziesiątki zamków i warowni zwanych Orlimi 
Gniazdami. 
Jednak prawdziwą ucztę zgotowano publiczno-
ści gdy zapadł zmierzch. W malowniczej scenerii 

skał otaczających kąpielisko wystawiono spek-
takl „Oj Sobótki, Sobóteczki” oparty na starodaw-
nych obrzędach. Wrażenie wywołały tańce wody, 
ognia, lasu, bogini Sobótki i weselny.  Liczna pu-
bliczność podkreślała wysoki kunszt choreografii  
i barwnych kostiumów. Nie bez znaczenia były 
efekty specjalne. Nic więc dziwnego, że aktorów 
tego widowiska, których przygotowały nauczy-
cielki panie Izabela Buczek, Edyta Bednarz i 
Cecylia Miłosz nagrodzono rzęsistymi brawami. 
„Kroczyckie wianki” zakończyła zabawa ludowa.

Ewa Zygmunt

KROCZYCKIE
WIANKI
W ostatnią wiosenną sobotę po raz czwarty odbyły się „Kroczyckie 
wianki”.  Gospodarzami tej plenerowej imprezy w przepięknym otocze-
niu amfiteatru byli uczniowie Gimnazjum.

Jeszcze w tym roku powiększy się sieć ścieżek 
rowerowych w naszej gminie. W czerwcu ruszyły 
prace przy budowie liczącej ponad 14 kilome-
trów trasy dla rowerzystów, prowadzącej przez 
Siamoszyce, Przyłubsko, Zefirek, Kroczyce, Lgot-
kę w kierunku Morska. Wytyczona i oznaczona 
trasa, na której znajdą się cztery zadaszone punk-
ty postojowe, będzie elementem sieci ścieżek ro-

werowych powstających w centralnej części Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Koszt tej inwestycji 
sięga prawie 970 tys. zł.
W projekcie współfinansowanym przez Unię Eu-
ropejską  z Europejskiego Funduszu Regionalne-
go w ramach RPO WSL 2007-2013 zaangażowa-
ne są też sąsiadujące gminy: Pilica, Ogrodzieniec, 
Zawiercie i Włodowice.

Od Siamoszyc do Morska

Ścieżki rowerowe

Od połowy czerwca w Przyłubsku na drodze powiatowej 1773S 
prowadzone są roboty drogowe związane z przebudową mostu na 
rzece Krztynia. Prace potrwają do końca września i do tego czasu 
kierowcy  będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Służ-
by drogowe proszą o ostrożną jazdę i dostosowanie się do znaków 
drogowych.

Utrudnienia drogowe w Przyłubsku

Katarzyna Cembrzyna – uczennica klasy Vb Szkoły Podstawowej w Kroczycach została laure-
atką I etapu konkursu „Razem z LGD Perła Jury zmieniamy oblicze naszych gmin”. Wygrała cy-
frowy aparat fotograficzny i zakwalifikowała się do finału, w którym główną nagrodą będzie 
wycieczka do Brukseli oraz nowoczesny telewizor. Wyróżniono też prace Bartłomieja Jędruszka 
i Kamila Zygmunta również uczniów Szkoły Podstawowej w Kroczycach.
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Agnieszka Spera-Tylkowska  - właścicielka firmy 
P.T.H.U ”AGA” z Kroczyc została tegoroczną laure-
atką tytułu „Menadżer Zagłębia 2009” w kategorii 
małych przedsiębiorstw. Organizatorem jede-
nastego już plebiscytu o ten tytuł był tygodnik 
społeczny „Puls Zagłębia”. Razem z A.Spera-Tyl-
kowską wśród wyróżnionych był m.in. marszałek 
województwa śląskiego Bogusław Śmigielski. 
Uroczystość wręczenia tytułów  „Menadżer Za-
głębia” odbyła się 11 maja br. w Zawierciu.
Biznesowa przygoda naszej laureatki zaczęła się 
w 1998r. gdy utworzyła własne przedsiębiorstwo 
„AGA”. Wcześniej Agnieszka Spera-Tylkowska  
przez 10 lat była nauczycielką języka niemieckie-
go i jak twierdzi ta praca dawała jej dużo satysfak-
cji. Nasza laureatka podkreśla, że to co osiągnę-
ła zawdzięcza ogromnej pracy, wyrozumiałości 
i pomocy rodziny, a także programom unijnym 
wspierającym mały biznes.

Agnieszka Tylkowska-Spera
menadżerem  Zagłębia

Jak pozyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz dotacje unijne dla osób fizycz-
nych, mających pomysł na aktywizację wiejskich 
społeczności? To tylko dwa z wielu tematów jakie 
podnoszono podczas spotkań w maju i czerwcu 
przedstawicieli władz Stowarzyszenia LGD „Perła 
Jury” z mieszkańcami Przybyszowa i Gołuchowic. 
W trakcie spotkań przy kawie wiceprezes „Perły 
Jury” red. Andrzej Kotulecki przedstawił możli-
wości pozyskiwania środków z funduszy unijnych 
na projekty realizowane w ramach programów 
„Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”, „Tworzenie mikroprzed-
siębiorstw” i „Małych projektów”. Szczególne zain-
teresowanie budziły dwa ostatnie programy.
Red. Kotulecki poinformował, że w ostatnim kon-
kursie pozytywne rekomendacje otrzymały 4 „małe 
projekty” zgłoszone przez Urząd Gminy. Dotyczą 
one budowy placów rekreacyjnych przy Szkole 
Podstawowej w Dzibicach i przy świetlicy wiejskiej 
w Piasecznie oraz remont świetlicy wiejskiej w Przy-
łubsku. Także ze środków unijnych zorganizowany 
zostanie we wrześniu w Kroczycach festyn „Turysto 
Witaj!”.  Do realizacji przyjęta też została impreza 
plenerowo-rekreacyjna „Jurajska gonitwa za lisem” 
zgłoszona przez Cezarego Barczyka.

Spotkania aktywizujące

W Dobrogoszczycach niebawem ruszy budowa 
świetlicy wiejskiej. Jej koszt  wraz z wyposażeniem 
szacowany jest na około 680 tys. złotych. Gmina 
stara się o dofinansowanie tej inwestycji ze środ-
ków unijnych, w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
O świetlicę zabiegali mieszkańcy Dobro-
goszczyc, którzy chcą aby koncentrowało się  
w niej życie społeczno-kulturalne sołectwa m.in. 
szkolenia, uroczystości okolicznościowe oraz inte-
grujące i aktywizujące społeczność lokalną.

Atrakcyjna impreza czeka mieszkańców i turystów 
odwiedzających Kroczyce.  Na połowę września za-
planowano festyn pod hasłem „Turysto Witaj”, połą-
czony z obchodami 20-lecia samorządu gminnego.
Festyn na obiektach wokół amfiteatru będzie miał 
charakter piknikowo-biesiadny. Promowane będzie 
to co najlepsze w naszej gminie. Swoje stanowiska 
będą mieć gospodarstwa agroturystyczne, a na 
specjalnych stoiskach wystawione będą wyroby 
kulinarne ubiegające się o miano potraw regional-
nych. Artyści ludowi na naszych oczach tworzyć 
będą  rękodzieła, a na estradzie wystąpią lokalne 
zespoły prezentując swój dorobek. 

W Dobrogoszczycach 
nie będzie nudno

Zakończył się pierwszy etap informatyzacji Urzę-
du Gminy. Zarówno urząd jak i podległe mu jed-
nostki  organizacyjne korzystają już z elektronicz-
nego obiegu dokumentów w ramach projektu 
„e-Urząd”. Jest on  współfinansowany ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego WSL 2007-2013. 
Obecnie by załatwić jakąś sprawę urzędową nie 
trzeba udawać się osobiście do wspomnianych 
instytucji . Wystarczy zalogować się na stronę in-
ternetową http://eurzad.gwkroczyce.finn.pl, za-
łożyć skrzynkę kontaktową i wypełnić odpowied-
nie e-formularze. Pozytywną opinię uzyskał nasz 
„e-Urząd” od komisji z Urzędu Marszałkowskiego 
kontrolującej realizację tego projektu.

e-urząd działa

Sołtysi

Adam Ciszewski  w Pradłach mieszka od urodzenia. 
Funkcję sołtysa pełni od trzech lat. Na co dzień zajmu-
je się rolnictwem, uprawiając 50 ha ziemi.  Pradła są 
po Kroczycach, pod względem liczby mieszkańców, 
drugą wsią w gminie. 740 osób w większości żyje z rol-
nictwa oraz z letnich zbiorów runa leśnego. Niewielu 
mieszkańców ma obecnie stałe miejsce zatrudnienia. 
Adam Ciszewski pytany co jako sołtysowi sprawia 
mu radość zwraca uwagę na przemiany jakie zacho-
dzą w ostatnich latach w Pradłach. Remont szkoły  
i przebudowa remizy strażackiej, która powiększy 
się o świetlicę i bibliotekę - to najważniejsze inwe-
stycje. Jako zaangażowany od wielu lat strażak przy-
pomina, że przed rokiem jednostka OSP otrzymała 
nowoczesny bojowy wóz strażacki. Przy szkole od 
września będzie działał oddział przedszkolny. Miesz-
kańcy Pradeł własnym sumptem położyli chodnik 
na miejscowym cmentarzu. Dużą pomoc okazał 
proboszcz ks. kanonik Henryk Konofalski. Soł-
tys Ciszewski podkreśla aktywność kobiet, które  
w miejsce zlikwidowanego przed laty Koła Gospo-
dyń Wiejskich powołały Stowarzyszenie Kobiet „Iskra”.  
Tworzy je blisko 20 pań. Adam Ciszewski tak jak  
i inni mieszkańcy Pradeł ubolewa z powodu  wciąż 
odwlekanej budowy obwodnicy drogowej Zawier-
cia, Kroczyc i Pradeł. Ogromny ruch na tej drodze  
i brak chodników to największa bolączka mieszkań-
ców. 

W poprzednim numerze „Wieści z Kroczyc i okolicy” rozpoczęliśmy cykl prezenta-
cji sołtysów z naszej gminy. Jest ich 20 i są organem wykonawczym najmniejszych 
jednostek administracyjnych. Dziś przedstawiamy kolejnych trzech sołtysów

Józef Kowalski w Lgocie Murowanej sołtysuje już 
drugą kadencję. Wieś tworzy ponad 450 mieszkańców. 
Są bardzo aktywni – podkreśla J.Kowalski. - Bez ich za-
angażowania nasza świetlica nie tętniłaby życiem i nie 
powstałaby wioska internetowa. Udało nam się zada-
szyć przystanki autobusowe dzięki czemu oczekujący na 
autobus nie mokną na deszczu.
Dzięki wsparciu wójta, radnych i pracowników Urzędu 
Gminy niebawem ruszy remont remizy strażackiej, która 
jak to na wsiach bywa, pełni funkcję centrum kulturalne-
go. 
Lgota Murowana to miejscowość, która staje się wsią 
letniskową. Mieszkańcy aglomeracji śląskiej są zain-
teresowani kupowaniem tu ziemi i budową domów. 
Mankamentem są drogi. Narzekają na nie mieszkań-
cy Lgoty i przyjezdni. Brakuje chodników. Tego nie da 
się zrobić własnymi rękami – wyjaśnia sołtys Kowalski. 
– Czekamy  na decyzje radnych i wsparcie przebudowy 
dróg środkami unijnymi. 
Józef Kowalski widzi możliwość powrotu do wielu 
gałęzi zaniechanej produkcji rolnej. Może to być np. 
nie tylko wspierana środkami zewnętrznymi hodow-
la owiec i kóz, ale także krów. Aby taka hodowla była 
opłacalna, produktem finalnym nie może być samo 
mleko. Głębokie przetwórstwo i stworzenie własnego 
wyrobu, opartego na mleku, kojarzonego jednocze-
śnie jako produkt regionalny ma szansę na odniesienie 
sukcesu na rynku.

Roman Nędza jest sołtysem Siemięrzyc od 7 lat. Pracę spo-
łeczną łączy z pracą w sklepie, który prowadzi razem z żoną. 
Siemięrzyce to bardzo mała wioska. Znajduje się w niej za-
ledwie 25 gospodarstw. Spokój i ładne położenie sprawiają, 
że wielu mieszkańców ze Śląska i  Zagłębia tu właśnie budu-
je domy rekreacyjne i całoroczne. 
Sołtys Nędza ma świadomość, że na wielkie inwestycje jego 
mała wioska nie może liczyć. Marzy o wybudowaniu na 
gminnej działce niewielkiej świetlicy, w której mogliby się 
spotykać mieszkańcy, a dla młodzieży byłaby miejscem spę-
dzania wolnego czasu np. przy internecie. Jest przekonany, 
że do budowy i urządzenia takiej świetlicy chętnie włączą 
się mieszkańcy Siemięrzyc tak jak to było gdy powstawały 
plac zabaw i boisko. 
Najtrudniejszym problemem do rozwiązania, z którym od 
wielu lat boryka się sołtys Siemięrzyc jest przejście dla pie-
szych przez bardzo ruchliwą drogę krajową 78. Każdego 
dnia przejeżdża nią ponad 20 tys. samochodów. Przecho-
dzenie na drugą stronę drogi jest bardzo niebezpieczne, 
szczególnie dla dzieci. Potwierdzają to ekspertyzy policji. 
Pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
na zrobienie przejścia, nie dają rezultatu.  Rada Sołecka chce 
poprosić posła Piotra Van der Coghena, by jako mieszkaniec 
gminy Kroczyce wsparł swoim autorytetem ten postulat. 
Nie można przez kilkanaście lat używać tego samego argu-
mentu, że  brakuje pieniędzy – twierdzi Roman Nędza. Póki 
co przy drodze udało się ustawić wielkie tablice ostrzegające 
kierowców o dzieciach przechodzących przez drogę.

Kroczycki festyn pod hasłem 
„Turysto Witaj”
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Trwa budowa Domu Kultury w Kroczycach. 
Powstaje w budynku po dawnej remizie stra-
żackiej. Po wygranym przetargu, firma która 
miała realizować inwestycję zrezygnowała  
i umowę podpisano z drugą z listy rankingo-
wej. Gdy wydawało się, że prace ruszą z ko-

pyta i przekazano plac budowy wykonawcy 
robót, pojawiły się problemy m.in. z dostę-
pem do energii elektrycznej. Po uporaniu się 
z tym problemem - praca wre. W ostatnich 
dniach wylano betonowy strop parteru bu-
dynku.

Powstaje Dom Kultury

Starą remizę w połowie trzeba było rozebrać

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach 
we współpracy z CARITAS Diecezji Kieleckiej rozpo-
czął realizację unijnego Programu Pomocy Żywno-
ściowej PEAD 2010. Działanie GOPS-u wobec braku  
w naszej gminie placówki Caritasu wychodzi naprze-
ciw potrzebującym. W ramach programu od  czerwca 
wydawana jest żywność dla osób ubogich. Przepisy 
„Ustawy o pomocy społecznej” precyzują, że w myśl 
art. 8 są to osoby, których dochód na osobę w rodzi-
nie nie przekracza 526,50 zł, a w przypadku osób sa-
motnie gospodarujących dochód nie stanowi więcej 
niż 715,50 zł.
Ponadto osoby te muszą spełniać jedną z przesłanek 
określonych w art. 7 wspomnianej ustawy którymi są: 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała cho-
roba, potrzeby ochrony macierzyństwa  lub wielo-

dzietność. Dane te powinny być udokumentowane. 
W przypadku osób bezrobotnych jest to zaświadcze-
nie z Urzędu Pracy. Z kolei osoby pracujące powinny 
przedstawić zaświadczenie od pracodawcy o wyso-
kości zarobków z miesiąca poprzedzającego zgłosze-
nie się o pomoc. Osoby pobierające  rentę lub eme-
ryturę mogą okazać odcinek  bądź zaświadczenie  
z ZUS, natomiast osoby niepełnosprawne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności.
Osoby, które zakwalifikują się do korzystania z  progra-
mu PEAD, będą mogły korzystać z tej formy pomocy 
do końca 2010r. raz w miesiącu we wtorki i czwartki.  
Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wy-
daje mąkę, dania gotowe w puszkach, płatki kukury-
dziane, musli i mleko. Niebawem do potrzebujących 
trafią jeszcze makaron, kasza, sery, cukier i masło.

Pomoc dla potrzebujących

• Policjanci poszukują sprawcy kradzieży około 
100 metrów kabli zasilających Zakład Usługowo-
Produkcyjny w Kroczycach. Policyjne śledztwo 
wykazało, że złodziej wcześniej przygotował 
miejsce kradzieży obcinając przewody, które na-
stępnie wyniósł z zakładu. 
• Biżuteria, laptop, telefony komórkowe oraz 
pieniądze – to łup złodziei, którzy włamali się  
w czerwcu do jednego z domów jednorodzinnych 
w Kroczycach. Straty wyceniono na 175 tys. zło-
tych. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie 
i prosi o informacje mogące pomóc w ustaleniu 
sprawców. Można je bezpośrednio kierować do 
Posterunku Policji w Kroczycach tel. 326738205 
lub za pomocą formularza „Powiadom nas” za-
mieszczonego na stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Policji w Zawierciu.
• O dużym pechu mogą mówić 32-letni Daniel B. 
i 23-letni Adrian B. którzy schwytani zostali przez 
policjantów niemal na gorącym uczynku. Pod 
osłoną nocy próbowali z terenu hotelu „Gości-
niec Jurajski” wywieźć skradzione wcześniej dwie 
ławki oraz stolik wartości 500 zł. W chwilę po wy-
jeździe z bocznej drogi, złodzieje zostali zatrzy-
mani przez policyjny patrol, któremu podejrzany 

wydał się taki transport w środku nocy.  Złodzieje 
odpowiedzą za swój czyn przed sądem.
• Jazda po pijanemu pojazdami mechanicznymi 
obok ogromnego zagrożenia dla życia i bez-
pieczeństwa także innych użytkowników dróg 
może być powodem wielu kłopotów. Przekona-
li się o tym niedawno dwaj mieszkańcy naszej 
gminy. W Kroczycach policyjny patrol zatrzymał 
19 czerwca 20-letniego Damiana K. który mając  
w wydychanym powietrzu 0,85 promila alkoholu 
kierował rowerem. Dwa dni później policjanci za-
trzymali w Pradłach 26-letniego Marcina S., który 
kierował quadem mając  we krwi 1,21 promila  
alkoholu oraz jadącego motorowerem 39-let-
niego Mariusza Z. U motorowerzysty stwierdzo-
no 0,79 promila alkoholu. Wszyscy odpowiedzą 
przed sądem za spowodowanie zagrożenia bez-
pieczeństwa na drodze.
• Do tragicznego w skutkach wypadku doszło  
24 czerwca na drodze krajowej nr 78 w Kroczy-
cach. 18-letni kierowca samochodu bmw stracił 
panowanie nad kierownicą. Podczas manewru 
wyprzedzania innego pojazdu zjechał na pobocze  
i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna mimo 
natychmiast podjętej akcji ratowniczej zmarł.

Z kroniki policyjnej

Złodzieje nie próżnowali
w czerwcu

Na czas wakacji policja uruchomiła telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Pod numera-
mi  800 200 300 i 608 599 999 w godzinach od 10.00 do 20.00 dyżur pełnią konsultanci biegle włada-
jący językami angielskim, niemieckim i rosyjskim. Służą oni pomocą i radą cudzoziemcom wypoczy-
wającym w Polsce. 
Turystom wypoczywającym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przypominamy, że pod numerem 
601-100-300 całodobowy dyżur pełnią ratownicy Jurajskiej Grupy GOPR.

Na miejscu tragedii

Dla cudzoziemców

Policyjny telefon bezpieczeństwa

„Wieści z Kroczyc i okolicy”
Gazeta Gminna

Gdy na termometrze słupek rtęci wskazuje 
blisko 30 stopni, największym zaintereso-
waniem zarówno mieszkańców gminy jak 
i wypoczywających tu turystów, cieszy się 
kąpielisko w centrum Kroczyc. Nad ich bez-
pieczną kąpielą czuwają ratownicy Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Codzienne do końca wakacji pełnić będą 
dyżury. Tylko czy słoneczna pogoda dopi-
sze?
W pierwszy weekend lipca, kilka tysięcy 
mieszkańców powiatów zawierciańskiego  
i myszkowskiego spotkać też można było  
w nad zalewem w Dzibicach.

Nad wodą najprzyjemniej
W upały
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Po raz dziewiąty w Morsku odbył się Gwieździsty 
Zlot Rowerowy. Uczestnicy zawodów startowali 
w różnych kategoriach wiekowych, na różnych 
dystansach. Mieli do pokonania kilkukilome-
trową trasę z torem przeszkód. Frekwencja była 
w tym roku mniejsza niż w poprzednich latach. 

Deszczowa pogoda odstraszyła wielu cyklistów. 
W zawodach bardzo dobrze wypadli reprezen-
tanci Kroczyc. W kategorii wiekowej „gimnazja-
liści” Konrad Struzik, Kamil Baran, Łukasz Pa-
łuchowski i Łukasz Gajecki nie mieli równych 
sobie i zdobyli złote medale. 

Cykliści z Gimnazjum najlepsi

Nasi na starcie

130 zespołów rywalizowało pod koniec maja 
w Podlesicach, w Rajdzie Ekstremalnym „JURA 
SKAŁKA ZAWIERCIE ADVENTURE 2010”. Impre-
za zorganizowana po raz siódmy miała charak-
ter ogólnopolski. Rajd był dla jego uczestników 
sprawdzianem wytrzymałości, sprawności, stra-
tegicznego myślenia i pokonywania własnych 
słabości. Zawodnicy musieli pokonać wyzna-
czone trasy oraz zaliczyć zadania specjalne m.in. 
wspinaczkę skalną, eksplorację jaskiń, przeprawę 
wodną, spływ kajakowy, rowerowy tor przeszkód, 
a także policyjne punkty sprawnościowe. Uczest-
nicy rajdu, żegnając się zapowiedzieli przyjazd 
na kolejny taki rajd w przyszłym roku.

Rajd 
Ekstremalny
ADVENTURE 
2010

W czerwcu rozpoczęły się prace przy przebu-
dowie stadionu przy ul. Partyzantów w Kroczy-
cach. Od północnej strony płyty boiska zbudo-
wane zostaną trybuny dla publiczności i scena. 
Wokół boiska powstanie czterotorowa bieżnia. 
Inwestycja, której koszt sięga blisko 2 mln zł. ma 

zostać ukończona jeszcze w tym roku. Przebu-
dowa stadionu jest w 85 proc. finansowana z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Do czasu zakończenia budowy, piłkarze Skal-
niaka rozgrywać będą mecze na stadionach 
rywali i boisku Olimpii Włodowice.

Rozpoczęła się przebudowa
stadionu

Prace przy nowych trybunach dla publiczności

Mieszkańców naszej gminy, a przede wszyst-
kim dzieci i młodzież zapraszamy w czasie 
wakacji do korzystania z hali sportowej oraz 
kompleksu boisk „Orlika 2012”przy Gim-
nazjum w Kroczycach. Obiekty są dostępne  
w godz. 14.00 – 22.00. Wstęp wolny.

Przy okazji informujemy, że w połowie czerw-
ca na boiskach „Orlika” odbył się Lokalny 
Turniej Piłkarski dla młodzieży szkół podsta-
wowych „Wygraj z VISA”. Zwycięzcami zostali 
młodzi piłkarze z Pradeł przed drużynami 
Kroczyc, Dzibic i Siamoszyc.

Ważne dla lubiących sport
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a
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Płom
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Skalniak Kroczyce 0:3 0:2 4:3 0:9 1:2 0:3 4:1 1:2 5:2 10:1
Błyskawica Preczów 6:1 0:0 2:1 2:0 4:2 1:1 6:2 6:0 10:0 2:1
Warta Zawiercie 6:0 1:0 1:0 0:1 1:2 1:1 6:0 6:1 6:0 5:0
Sarmacja Będzin 6:0 0:1 0:1 6:0 3:1 1:1 6:0 2:0 7:1 10:0
Cyklon Rogoźnik 3:0 0:3 1:3 3:1 3:1 2:1 4:0 3:2 8:0 1:6
Zapora Przeczyce 5:1 1:3 1:1 2:3 1:0 2:0 1:2 4:3 3:2 2:1
KS Giebło 0:0 1:1 0:3 1:2 1:1 1:0 7:2 5:1 6:0 3:0
Iskra Psary 1:1 0:7 0:11 0:2 2:0 2:1 1:0 4:1 3:1 3:0
Korona Rokitno Szl. 0:3 0:3 0:6 1:1 1:4 2:5 1:2 2:1 2:2 9:3
Płomień Niegowonice 1:4 0:6 0:5 1:5 1:0 0:4 0:5 0:3 2:9 5:2
Olimpia Włodowice 1:3 1:4 0:9 0:7 1:5 0:6 0:1 2:2 0:4 2:0

Piłkarze Skalniaka zakończyli rozgrywki na 8 
miejscu.
W wiosennej rundzie rozgrywek nie udało się 
naszym piłkarzom awansować nie tylko do klasy 
A, ale nawet na wyższe miejsce w tabeli. Utrzy-
mali 8 pozycję pozwalając wyprzedzić się Iskrze 
Psary. Kibice Skalniaka z zazdrością obserwowali 
poczynania piłkarzy zawierciańskiej Warty. Fakt - 
wzmocnionej na wiosnę kilkoma zawodnikami. 
Skuteczność napastników Warty mogła zaim-
ponować. Tymczasem nasz atak w porównaniu  
z innymi zespołami był rachityczny, a obrona 
dziurawa. W efekcie aż jedenastokrotnie kroczy-
czanie schodzili z boiska pokonani. Co dziwi? 
Otóż piłkarze Skalniaka więcej doznali porażek 
na własnym stadionie niż na boiskach przeciw-
ników.
Koniec rozgrywek to czas na wyciągnięcie wnio-
sków z popełnionych błędów. Prezes klubu Jerzy 
Czapla ma świadomość, że miejsce i wyniki dru-
żyny nie cieszą kibiców Skalniaka. Aby wzmocnić 
zespół potrzebne są zmiany personalne w zespo-

le. Tymczasem klubu, który nie ma strategicznych 
sponsorów, nie stać na żadne transfery. Dzieje się 
wręcz odwrotnie. Młodzi piłkarze rokujący nadzie-
je są podbierani ze Skalniaka przez kluby zamoż-
niejsze, które mogą zaoferować im bardziej atrak-
cyjne warunki. Prezes Czapla ma jednak nadzieję, 
iż w nowym sezonie piłkarze z Kroczyc walczyć 
będą o awans do klasy A. Twierdzi, że: byłoby grze-
chem aby na nowym, pięknym stadionie który już 
na wiosnę będzie do dyspozycji piłkarzy odbywa-
ły się mecze w najniższej klasie rozgrywek. 
Jednym z wielu kibiców Skalniaka, którzy wierzą 
że niebawem nadejdą lepsze czasy dla naszego te-
amu jest Roman Nędza z Siemięrzyc. Pan Roman 
z sentymentem wspomina czasy gdy sam grał w 
barwach Skalniaka. Wtedy drużynie grającej w kla-
sie okręgowej zabrakło zaledwie dwóch punktów 
do awansu do ligi wojewódzkiej. 
W nowym sezonie piłkarskim w miejsce Błyska-
wicy i Warty, które awansowały do klasy A, grać 
będą Ostoja Żelisławice i Orzeł Dąbie zdegrado-
wanie z klasy A do klasy B.

Bez rewelacji
Piłka nożna

punkty bramki zwyc rem por
1 LKS BŁYSKAWICA PRECZÓW (1) 51   70:12 16 3 1
2 WARTA ZAWIERCIE (4) 48 74 : 7 15 3 2
3 UKS MOS SARMACJA BĘDZIN (5) 38 66:20 12 2 6
4 KS CYKLON ROGOŹNIK (2) 37 53:27 11 1 8
5 ZAPORA PRZECZYCE (3) 34 46:33 11 1 8
6 KS GIEBŁO (6) 33 40:19 9 6 5
7 LKS ISKRA PSARY (9) 26 31:62 8 2 10
8 LKS SKALNIAK KROCZYCE (8) 23 38:59 7 2 11
9 UKS KORONA ROKITNO SZLACHECKIE (7) 17 41:63 5 2 13

10 KS PŁOMIEŃ NIEGOWONICE (10) 7 18:95 2 1 17
11 LKS OLIMPIA WŁODOWICE (11) 4 16:96 2 1 17
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